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 הוראות, הנחיות והסברים למציעים -חלק א'

 כללי .1
" או וינגייט מכון)" (אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייטהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם  .1.1

 לעובדי מכון וינגייט בצפון הארץ ארגון השתלמות שנתיתללהזמין הצעות  מבקש"(, המכון"
 "(.המציע)כל אחד, " ונספחיה מגופים שעומדים בתנאי ההזמנה "()"השירותים

המשוקלל הגבוה ביותר מבין כלל ההצעות מציע שהצעתו תקבל את הניקוד  פומבי. מכרז זה הוא מכרז .1.1
לספק (, אין בזכייה במכרז כדי להבטיח "הספק הזוכה" או"הספק" וגדר כספק הזוכה )י למכרז זה

 שירותים בהיקף כלשהו, או בכלל.הזוכה כי יוזמנו ממנו 
למאי,  19ד' עד יום  1019למאי,  17המועד שנקבע להשתלמות העובדים של מכון וינגייט הינו בין יום ב' ,  .1.1

1019 . 
 .כולל מע"מ ₪  110,000לבין ₪  110,00היקף ההתקשרות מתוקף מכרז זה יהיה בטווח שבין  .1.1

  ;אנשים  110בהשתלמות השנתית של עובדי מכון וינגייט הינו  מירבימספר המשתתפים ה .1.1
המציע לערוך, על חשבונו, את כל הבירורים הדרושים לו לשם קבלת כל המידע הנחוץ לו להכרת  על .1.1

 שכל כמי המציע ייראה, ההצעה הגשת עםההזמנה, דרישותיה וכל הקשור בה ולהכנת הצעתו והגשתה. 
 ההצעה הכנת לשם נחוצה תהישהי בדיקה כל שערך וכמי, לו ונהירות ידועות והנסיבות העובדות

 פרט של ידיעה אי או, פגם, הטעיה, טעות בדבר טענה כל המציע של מצדו תישמע ולא, שתהוהג
 . נספחיה על זו בהזמנה הקשור עניין כל לגבי כלשהו

 . הזמנה זועל פי דרישת המכון ובהתאם לצרכיו, הכל כמפורט בספק את השירותים להזוכה יידרש  .1.7
מהמכון להתקשר בהסכמים נוספים לקבלת כדי למנוע תקשרות המכון בעקבות הזמנה זו, אין בה .1.1

 עבודותביצוע הליה יהא רשאי להעניק את הזכי מהאמור, המכון מבלי לגרועשירותים דומים או זהים. 
 מספר עם ולהתקשר, שונים מציעים בין, ןחלק או ןכול, עבודותהלחלק את ו לפצל, ליותר ממציע אחד

 מושא ותמהעבוד חלק יבצע, כאמור שלישי צד או מציע כל בו באופן כלשהם שלישיים צדדים או מציעים
 . זו הזמנה

 טבלת ריכוז המועדים בהזמנה .2

 המועד אירוע

 1019, פברוארל 11 'ב יום מועד פרסום ההזמנה

 12:00 בשעה 1019, מרץל 1' ב יום המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים

 12:00 בשעה 1019, מרץל 11' ג יום ההצעות המקוונתהמועד האחרון להרשמה לתיבת 

 12:00 בשעה 1019, מרץל 11' ד יום המועד האחרון להגשת הצעות במענה להזמנה

אחר בהזמנה, יגבר התאריך  במקרה של סתירה בין תאריך שמצוין בטבלה ובין תאריך שמצוין בכל מקום
שבטבלה, אלא אם כן התאריך שונה בהבהרה או הודעה בכתב של המכון שניתנה במועד מאוחר יותר ממועד 

 פרסום ההזמנה.

 הגדרות .3
 להזמנה. 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  - "המכרז"או  "ההזמנה" .1.1
 .להזמנה 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף   - "השירותים" .1.1
 להזמנה. 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  –"ספק זוכה" או "הספק"  .1.1
 כל עובד מכון וינגייט אשר ישתתף בהשתלמות השנתית. – "משתלמים"או  "משתתפים" .1.1
 להזמנה. 1.1כהגדרת מונח זה בסעיף  – "המכון"או  "מכון וינגייט" .1.1
 .גוף אשר הגיש הצעה במענה להזמנה זו -"מציע" .1.1
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 )דרישות הסף(הגורמים אליהם מופנית ההזמנה  .4
 שקול הצעתו של מציע אלא אם עמד בכל התנאים המפורטים להלן:יוינגייט לא  מכון .1.1

 ;בישראל כדין הרשום תאגיד/או ו בישראל כדין הרשום מורשה עוסק הינו המציע .1.1.1
 . 1971-על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו .1.1.1
, בארגון של שתי השתלמויות או כנסים 1011-ו 1017, 1011למציע ניסיון בכל אחת מהשנים  .1.1.1

 כהגדרתן להלן, לכל הפחות.
משתתפים  100לפחות )כולל לינה(, עבור  שלושה ימיםאירוע המתקיים בבית מלון, לאורך 

 :במצטבר לכל הפחות, ואשר כולל
 לכל שעה וחצי הרצאות פרונטאליות של מרצה מן החוץ שמשך כל אחת מהן  1 .1.1.1.1

  ;הפחות

  ;פעילות חווייתית מגבשת .1.1.1.1

  ;ו/או פעילויות אתגריות ( סיורים לימודים1שני ) .1.1.1.1
לפחות, הנובע מפעילותו ( ₪ , 1,000,000המציע בעל מחזור כספי שנתי לפני מע"מ של מיליון ) .1.1.1

 ; 1011,1017,1011בתחום השירותים נשוא המכרז בכל אחת מהשנים 
לענות על כל דרישות הסף באופן  מציעע"י העל בית המלון המוצע  -דרישות סף לבית המלון .1.1.1

 :מצטבר 

 דרישת המכון פרמטר

אזור אצבע הגליל )  אוסובב כנרת או טבריה  מיקום בית המלון

אזור רמת הגולן  אומראש פינה עד מטולה ( 

 מקורות הירדן או 

קיים אולם הדרכה/אירועים שיכול להכיל  אולמות לטובת הדרכה/אירועים 

 אנשים. 110 לפחות

 .כשר בהשגחת הרבנותלפחות  כשרות

 .קיימת בריכה במלון בריכה

על בית המלון לספק שירותי תפילה, ספר  דת

 .אנשים 10 לפחותתורה ובית כנסת המכיל 

 -חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח

1991 

המלון ממלא אחר דרישות ותקנות חוק 

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 

– 1991. 

 חנייה
 האוטובוסים חנייה ללא תמורה לטובת

 . המשתלמים שיגיעו באופן עצמאיו

 .כוכבים 1 לפחות –דירוג המלון 

 חדרים.  70 לפחותלמלון יהיו  -מספר חדרים במלון 

 
מובהר בזאת, כי על המציע לעמוד בתנאי הסף בעצמו וכי לא ניתן לייחס למציע, לצורך עמידה בתנאי  .1.1

הסף, כל נתון שמתקיים בגוף אשר אינו המציע עצמו, לרבות חברת אם, חברת בת או כל גוף אחר 
 לחוק 111הקשור בדרך כלשהי למציע, ולמעט גוף אשר בוצע לגביו מיזוג עם המציע על פי סעיף 

 , טרם המועד האחרון להגשת ההצעות להזמנה זו.1999-החברות, תשנ"ט
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 ותיקונים למסמכי המכרז הבהרות, שאלות .5
 הזמנהלמסמכי ה , או השגה כלשהי ביחסזמנהמציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי ה .1.1

' להזמנה )טופס פרטי בלתיבת ההצעות המקוונת ע"י שליחת נספח  םנדרש להירשאו כל חלק מהם, 

 .12:00 בשעה 1019, מרץל 1' א יוםלא יאוחר מ  l@wingate.org.i1mashikהמציע( לדוא"ל 
 יובהר כי מציע שלא יבצע את ההרשמה במועד הנ"ל לא יוכל להגיש פנייתו. .1.1

ויטען הקובץ לתיבת ההצעות המקוונת בהתאם  WORDעל הכתב כקובץ  והמציע יעלה פניית .1.1
 להוראות שישלחו אליו לאחר ההרשמה.

 :שלהלןהפנייה תוגש בפורמט  .1.1
 

 חלק בהזמנה 
 )נספח(

מספר סעיף/ סעיף משנה 
 שאליו מתייחסת השאלה 

 שאלה או הבהרה מבוקשת

   
 

ולאחר מכן  המכרז תחילה תופענה שאלות המתייחסות לגוףכאשר הסעיפים יסודרו בסדר עולה     
 .ולנספחי

שתתקבלנה לאחר שאלות לעיל,  1וא כמפורט בטבלה בסעיף המועד האחרון להעברת שאלות כאמור ה .1.1
 ., לפי שיקול דעתו של המכוןהינתיענמכן יתכן ולא 

שהגישו  המציעים לכלבכתב לעיל, תישלחנה  1תשובות לשאלות שתגענה במועד הקבוע לכך בסעיף  .1.1
שאלות הבהרה באמצעות תיבת ההצעות, וכן יפורסמו באתר האינטרנט של המכון. עותק מהתשובות 

, הצעתול ף את מסמך התשובות דרש לצרנהמציע ממסכי ההזמנה. חלק בלתי נפרד שיינתנו יהווה 
רק  מכוןפה. בהתאם לכך, יחייבו את ה-. יובהר, כי לא יהיה מענה לשאלות בעלכשהוא חתום על ידו

 תשובות או הבהרות שניתנו בכתב. 
ובין אם בתשובה לשאלות  ורשאי להוציא הבהרות ותיקונים למסמכי ההזמנה בין אם ביוזמתמכון ה .1.7

 הבהרה, לרבות לאחר פרסום התשובות להן.

 המועד והמען להגשת ההצעות .6
שתתקבלנה לאחר , הצעות ת ההצעות המקוונתלתיבלעיל  1עד למועד המפורט בטבלה ההצעה תוגש  .1.1

 המועד שצוין לעיל לא תיבדקנה.
לעיל. באם המציע לא ביצע  1.1 הגשת הצעות מותנית ברישום מראש לתיבת ההצעות, כמפורט בסעיף .1.1

לתיבת ההצעות  םרישום לתיבת ההצעות המקוונת בשלב שאילת השאלות, נדרש המציע להירש

לא   l@wingate.org.i1mashik' להזמנה )טופס פרטי המציע( לדוא"ל בהמקוונת ע"י שליחת נספח 
 .לעיל 1מהמועד המפורט בסעיף יאוחר 

המציע יטען את קבצי הצעתו בהתאם לנדרש בסעיף "מבנה ההצעה והנחיות להגשתה" לתיבת  .1.1
 אופן העלאת המסמכים לתיבה( לאחר ההרשמה.ההצעות בהתאם להוראות שישלחו אליו ) 

 שינויים במועדים ובתנאי המכרז .7
הודעה כאמור תשלח בכתב לכל בהזמנה זו.  להאריך את כל או חלק מהמועדים הקבועיםהמכון רשאי  .7.1

 ההזמנה. מי שקיבל את מסמכי 
שינוי תנאי בכתב על  , חלקם או כולם, בכל אופן שהוא. הודעההזמנהלשנות את תנאי ההמכון רשאי  .7.1

 ההזמנה. המכרז תישלח לכל מי שקיבל את מסמכי 

 היעדר ניגוד עניינים .8
אין להגיש הצעה המשותפת למספר גופים. ההצעה תוגש על ידי מציע אחד ובשמו בלבד, ללא כל הסכם, 

. גופים אשר יש להם קשר זו להזמנהתיאום או קשר עם גופים אחרים או אנשים אחרים המגישים הצעות 
 משפטי )הגם שלכל אחד מהם מספר ח.פ. נפרד(, היוצר או עלול ליצור ניגוד עניינים או לפגוע אועסקי 

בתחרות בין שני הגופים, לרבות הסכם לגבי שיתוף פעולה או היעדר תחרות, לא יגישו שתי הצעות נפרדות 
 . זו להזמנה

  

mailto:mashik1@wingate.org.il
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 משך הבדיקה ותקפות ההצעה .9
ה תוך תקופה מסוימת. הצעות המציעים תהיינה בלתי אינו מתחייב לסיים את הליכי ההזמנ המכון .9.1

, האחרון שנקבע להגשת ההצעות( ימים מהמועד 90) תשעיםהדירות ותעמודנה בתוקפן לתקופה של 
וזאת אף לאחר בחירת הזוכה או משלוח הודעה על הבחירה כאמור. במקרה שההליכים לא יסתיימו 

. הודעה על הצעתם יעים שיחפצו בכך לבטל אתמהמועד הקובע, רשאים המצ ימים( 90) תשעיםבתוך 
 בכתב ולאלתר. למכוןביטול ההצעה בהתאם לסעיף זה תוגש 

הא רשאי לפנות למציע שדורג י המכוןזוכה, מכל סיבה שהיא, ספק העם ה בוטל ההתקשרותתבמקרה ש .9.1
"(, וזאת בהתאם לתנאי ההזמנה והצעת הכשיר השניזוכה בתהליך בחינת ההצעות )"ספק האחרי ה

שדורג במקום הבא אחריו וכן  לפנות למי רשאי המכוןהיה יהכשיר השני לכך,  סירבהכשיר השני. 
שתמש בה בהתאם לשיקול י והמכוןהיא סמכות רשות  המכון. למען הסר ספק, סמכות זו של הלאה

 דעתו הסופי והמוחלט, על פי נסיבות העניין. 

 ואישורים נדרשים בחירת שירותים, הודעת זכייה .10
 בתום בדיקת ההצעות ולאחר בחירת הספק הזוכה ישלחו הודעות זכייה ואי זכייה למציעים. .10.1
 בדבר מספר הודעת המכון על זכיית הספק במכרז, יעביר המכון הודעה לספקעם  -אישור הזמנת חדרים .10.1

 , והספק ימציא אישור למכון נכון למועד ההודעההחדרים הנדרשים לטובת השתלמות העובדים 
   ;ממועד שליחת הודעת הזכייה ימי עסקים 1מחדרים כנדרש לא יאוחר המטעם בית המלון בדבר שריון 

לשכור את השירותים של רשאי המכון על פי שיקול דעתו הבלעדי שלא  -פירוט מרצים ואמן מרכזי  .10.1
 /אמן מרכזיהזוכה להציע מרצים, ולבקש מהספק הספק המרצים והאמן המרכזי המוצעים ע"י 

אחרים שלא במסגרת מכרז זה, ופועל יוצא מכך  /אמן מרכזיחלופיים ו/או לשכור שירותי מרצים
  שהספק הזוכה לא יקבל תמורה בגין סעיף זה.

אוטובוסים,  -שירותי הסעה – בדגש על את השירותים הנדרשים  הזוכה לספק  ודיעיהמכון לאחר מכן,  .10.1
 , אותם רשאי המכון לבצע באופן עצמאי כמפורט בסעיפים מטה.זיהרצאות ואמן מרכ

  –כן, המכון יפרט בדבר בחירותיו בהתאם לאופציות שפורטו בחלק ד להזמנה כמו  .10.1

  ;רפטינג  אוטיול ג'יפים  .10.1.1

  ;חוות דרך התבלינים אוקטיף  .10.1.1

  ;לפני תחילת ההשתלמות יום 11עד למכון תהיה האופציה לעדכן את מס' המשתתפים בהשתלמות,  .10.1
העצמאית על  הנסיעהתמהיל המשתתפים בין בפעילות אתגרית לבין  את למכון תהיה האופציה לעדכן .10.7

, כך לפני תחילת ההשתלמות ימי עסקים 1עד  –רכבים חשמליים במסלול ההיקפי של אגמון החולה 

  ;שבחירתו של המכון תקנה לו את מירב היתרונות
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 תנאים כלליים ,המכון סמכויות נוספות של .11
המכון שומר לעצמו את הזכות לראיין את המציעים, כולם או חלקם, וכן לקבל פרטים, הסברים  .11.1

ומסמכים נוספים, ככל שיידרש על ידו. המציע מתחייב לספק כל מידע או מסמכים שיידרשו על ידי 
 .לבחינת הצעתולצורך המכון 

את הזכות לפנות אל הגופים המופיעים ברשימת הממליצים עמם עבד המציע, אשר  לעצמו שומר המכון .11.1
תצורף על ידי המציע להצעתו, על מנת לברר פרטים אודות המציע, לרבות רמת שביעות הרצון של 

לפנות גם לגופים שאינם ברשימה האמורה, אולם הנם בעלי מידע רלוונטי  רשאי המכון הגופים כאמור.
ואף להסתמך  המכוןת על בסיס מידע הקיים במכון או העולה מתוך ההצעה או מבדיקת על המציע, וזא

 על מידע זה.
המכון לא מתחייב להתקשר עם מי מהמציעים והוא יהיה רשאי לבטל הליך זה, בכל עת עד לחתימת  .11.1

טה החל שתהיה למציעים כל רשות או זכות לערער על שיקוליו או לטעון כנגדמבלי  ההזמנההצדדים על 
 זו. 

שזכתה  לא לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה אחרת, ולא לקבל את ההצעההמכון רשאי ש .11.1
אינן סבירות, או לפסול מציע  הזכות לפסול הצעות אשרכון לניקוד הגבוה ביותר. למען הסר ספק, למ

ניתנה אינו יכול לבצע את ההתקשרות, לאחר ש אם התעורר חשש ממשי או ספק סביר אחר כי הוא
 .בפני המכון דבריו למציע האפשרות להשמיע את

עצם הגשת ההצעה מהווה הצהרה של המציע כי יש לו את כל היכולות, הידע, הכלים, המומחיות,  .11.1
הניסיון, המשאבים, כוח האדם, הרישיונות, ההיתרים וכל דבר נחוץ אחר כדי לבצע את הפרויקט 

 .המכוןהמלא של  ולשביעות רצונ
ימים ממועד פרסום תוצאות המכרז, לעיין בכל המסמכים העומדים לעיון לפי  10רשאי, בתוך כל מציע  .11.1

, על תנאיה וסייגיה כמפורט שם, ולמעט כל מסמך 1991 –המכרזים, תשנ"ג )ה( לתקנות חובת11תקנה 
עיון של משתתף כאמור ייעשה תמורת תשלום למכון וינגייט לכיסוי אחר שאין לעיין בו על פי דין. 

  ₪. 100העלות הכרוכה בהעמדת המסמכים לעיונו, בסך 
עם הגשת ההצעה, ייראה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה  .11.7

תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, ישהי
 בי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה. פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לג

 הם רכושו הבלעדי של המכון, ואין לעשות בהם שימוש אלא לצורך הגשת ההצעות. ההזמנהמסמכי  .11.1
, ומבלי לגרוע מסמכי ההזמנהעל פי כל דין או על פי  המכוןהמציע מתחייב כי בנוסף לכל סעד לו זכאי  .11.9

וסוג שהם, המוטלים או שיהיו מוטלים על המציע, מכל מחויבות, התחייבות או אחריות, מכל מין 
בגין כל נזק, הוצאה,  המכון, יפצה המציע את מסמכי ההזמנהבמפורש או מכללא, על פי כל דין או על פי 

עלות, אובדן או הפסד, מכל מין וסוג שהם, שייגרם או שעלול להיגרם להם כתוצאה מאי עמידה או אי 
יבויות המיוחסות למציע, במפורש או מכללא, על פי הזמנה זו או קיום של איזו מההצהרות או ההתחי

על פי הצעת המציע, או כתוצאה ממעשה או מחדל, מכל מין וסוג שהם, שנעשה על ידי מי מבין העובדים 
או הנציגים או הסוכנים או המנהלים או השלוחים, הפועלים, או הנחזים להיות פועלים, מטעם או 

 ברשות או בשם המציע. 
לתוצאות  ל ההוצאות הכרוכות בהכנת ההצעה יהיו ויחולו על חשבון המציע וזאת ללא כל קשרכ .11.10

 המכרז.
 יפו סמכות שיפוט בלעדית לדון בסכסוך או מחלוקת הנובעים מהזמנה זו.  -לבית המשפט המוסמך בת"א .11.11
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   והתחייבויותיו מציעה הצהרות .12
 : , כי במידה ויוגדר כספק הזוכה מאשר, מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן מציעה

 זמנהמניעה, בין חוזית, בין חוקית ובין אחרת כל שהיא, שיש בה כדי למנוע ממנו להתקשר בה כלכי אין  .11.1
 במלואן ובמועדן. ה ולקיים את התחייבויותיו על פי המכוןעם  וז

 באיכות גבוהה.שיסופקו על ידו יהיו  השירותיםכל כי  .11.1
בוצעו על ידו  ההשירותים ולביצועם במועד וברמה הדרושה, בין אם אלכי הוא יהיה אחראי לטיב  .11.1

 באופן ישיר ובין אם ניתנו על ידי עובדיו, שלוחיו או מי מטעמו.
כי הוא בעל ידע, ניסיון, מיומנות, אמצעים, כוח אדם מיומן וכישורים מתאימים הדרושים כדי לספק  .11.1

 ספקתאוההיתרים הנדרשים לצורך , ל האישורים, וכי יש בידיו כוז הזמנההשירותים, כמפורט ב את
 . הוראה או הנחיה של כל רשות שלטונית תקנה, השירותים על פי דין, לרבות על פי כל

ועל פי המחירים שהוגשו על ידו  הוא מתחייב לבצע את השירותים במועד ההתקשרותכי במהלך תקופת  .11.1
 , ללא כל תוספת או שינוי במחיר. להזמנה 1בנספח ב

, ויפקח על בעיה לכל אמת בזמן מענה לתת אחראי יהיה אשרנציג מטעמו,  המכוןוא יעמיד לרשות ה כי .11.1
 בכל עת. הספקלפנות לנציג  רשאי המכון"(.הספק נציג)" בפועל השירותים מתן

יספק את כמפורט בחלק ד להזמנה, וכי , יםבכל הנוגע למתן השירות כי ימלא אחר הוראות המכון .11.7
 כפי שיורה לו המכון. השירותים

וכן אחר כל דרישה, הוראה  וז זמנהם לביצוע התחייבויותיו על פי המלא אחר כל הדינים הרלוונטייכי י .11.1
או הנחיה של כל רשות שלטונית בקשר עם מתן השירותים ואספקתם, ויימנע מכל מעשה או מחדל 

 אחריות כלשהי כלפי אדם או רכוש.  המכוןהעלולים להטיל על 
, במישרין או בעקיפין, מיד עם וז זמנהוהנוגע לה וכל מסמך או פרט מידע המבוקש על יד למכוןיר כי יעב .11.9

 הראשונה.  ודרישת
 כי הוא מקיים את כל תנאי הסף המפורטים בהזמנה.  .11.10

 התשלום ואופן התמורה .13
ולפי ההצעה לשביעות  זמנה זולפי ה ספקתמורת ביצוע השירותים, בהתאם למלוא ההתחייבויות ה .11.1

 )"התמורה"(.בהתאם תמורה ספק הזוכה רצונו המלאה של המכון, ישלם המכון ל
ספק יגיש למכון בתום מתן השירותים חשבונית פרפורמה המפרטת את תכולת השירותים הסופית ה .11.1

ובהתאם להזמנת הרכש שהופקה ע"י המכון. הפירוט יכלול את מספר המשתתפים הסופי בפועל 
לנספח הצעת המחיר )הספק רשאי ת וחלוקתם בפעילויות ובסיורים השונים ובהתאם בהשתלמו

להשתמש בנספח הצעת המחיר לפירוט הנדרש ע"י הוספת עמודה "כמות בפועל" וציון הכמות לצד כל 
 .שירות( 

מעבר למפורט  ףנוס שלוםכל ת לספקשולם ילא  יפיק הספק חשבונית מס.לאחר אישור המכון על הנ"ל,  .11.1
 בחשבונית הנ"ל.

ימסור למכון אישור תקף של רשות המיסים על ניהול  הספקמותנה בכך ש לספק תשלום התמורה .11.1
ספרים כחוק ואישור על פטור מביצוע ניכוי מס במקור או על שיעור הניכוי. לא יומצא אישור כאמור, 

 ינכה המכון מהתשלומים את סכומי המס על פי הדין.
 .חשבוניתה הגשתימים מיום  10+שוטףבתנאי את התמורה  ספקל עבירי המכון .11.1

 ביטוח .14

לערוך ולקיים את  מציע, מתחייב הוז זמנהעל פי דין ו/או על פי ה מציעה מבלי לגרוע מאחריות
ומהווה ו ז זמנההמצורף לה כנספח זהביטוחים ויתר ההוראות כמפורט בנספח הביטוח המסומן 

 .  החלק בלתי נפרד ממנ
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 ההצעות להגשת והנחיות דרישות  -חלק ב 

 כללי:  .15
 להם אחראימכון בלבד, ואין ה כאינדיקציהנועדו לשמש המסופקים על ידי המכון במסגרת הזמנה זו הנתונים 

של כל מציע לבחון את מכלול הנתונים,  . כמו כן אין בהם כדי לגרוע מאחריותו הבלעדיתוואין הם מחייבים אות
הכנת הצעתו או היערכותו. למציע לא תהיה כל טענה או דרישה או תובענה כנגד  שחשובים לצורךאשר הוא סבור 

  כלשהו שחסר לו בכדי להכין את הצעתו. בשל נתוןמכון ה

 צרופות ונספחים נדרשים .16
, בצירוף כל המסמכים להזמנה זו אנספח בבנוסח המצורף להזמנה  ההצעהאת על המציע להגיש  .11.1

 המפורטים להלן: 
למען הסר כל ספק יובהר כי התמורה או כל תשלום  להזמנה זו. 1אנספח הצעת המחיר, על גבי  .11.1.1

, ישולמו בתוספת מע"מ, בשיעורו הקבוע בחוק מכרז זה אחר שישולמו למציע בהתאם להוראות
 במועד התשלום.

  להזמנה זו. 2אנספח בית המלון המוצע ע"י המציע, על גבי  .11.1.1
  להזמנה; בנספח במלאים על המציע, על פי הנוסח המצורף  פרטים .11.1.1

; אישור ניכוי מס במקור; תעודת עוסק מורשה; רישום ומסמכי התאגדות של המציע עודתת .11.1.1
   ;יום מיום הגשת ההצעות 10 –קדם משהופק לא מו, מרשםעדכני נסח חברה ו

 – 1011-ו 1017, 1011בשנים ו פירוט ההשתלמויות/כנסים שאורגנו ע"י המציע להזמנה וב גנספח  .11.1.1

 ; 1.1.1והכל בהתאם לתנאי סף 
 בנספח דעל פי הנוסח המצורף  1971-תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו .11.1.1

-אות גופים ציבוריים, התשל"ואישורים נדרשים ומעודכנים בהתאם לחוק עסקולהזמנה זו, 
1971. 

לפני מע"מ בתחום השירותים נשוא ₪ )מיליון(  1,000,000לפחות אישור רו"ח על מחזור כספי של  .11.1.7

  ;1011ו 1017, 1011המכרז בכל אחת מהשנים 
ב. 1אישור ותצהיר לפי סעיף  ומעוניין בכך, המציע יצרף אם המציע הוא עסק בשליטת אישה .11.1.1

להזמנה  הנספח כ, המצורף לחוק חובת המכרזים ביחס ל"עסק בשליטת אישה", כהגדרתו שם
 . זו

 ההזמנה לרבות שאלות הבהרה ותשובות הבהרה;מסמכי  .11.1.9

  ;אישור עו"ד בדבר מורשי חתימה  –להזמנה  נספח ו .11.1.10
 תיאור כללי של הגוף הפונה, השירותים שהוא מעניק והתמחויותיו.: פרופיל של המציע .11.1.11
 כל מסמך אחר, כנדרש במסמכי הזמנה זו. .11.1.11
בדרישות מסמכי המכרז או נוספים, שאינם נכללים  ניתן לצרף מידע ונספחים רלוונטיים .11.1.11

 הנספחים.
או כל מסמך אחר מסמכי ההזמנה, שיש להגישם על פי הוראות  או טופסההצעה, הנספחים וכל תצהיר  .11.1

ידי המורשים להתחייב ולחתום בשם המציע בראשי תיבות בכל  ייחתמו עלבמסגרת הזמנה זו,  שהוגש
 להזמנה זו. ורפים מלאה במקומות הנדרשים, כמצוין בטפסים המצ עמוד ובחתימה

או העתק מתאים  כל מסמך או אישור מאת רשות מוסמכת שעל המציע לצרף להצעתו, יהיה במקור, .11.1
 למקור מאושר על ידי עו"ד. למקור מאושר על ידי הרשות שהוציאה אותו, או העתק מתאים
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 מבנה ההצעה והנחיות להגשתה .17

 ,PDFבעותק אחד חתום אשר יצורף לתיבת ההצעות המקוונת בפורמט  ההצעה תוגש בשפה העברית .17.1
למכרז לארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ לעובדי מכון  הצעות להציע הזמנה"הקובץ ישמר בשם: 

 ."190011' מס וינגייט

 הקובץ ,PDF מטבפור מושחר עותק המקוונת ההצעות לתיבת לטעוןהמציע רשאי , בנוסף לאמור לעיל .17.1
שבו   ההצעה נספחי של נוסף עותק הינו זה עותק ",190011' מס להצעה מושחר עותק: "בשם ישמר

למציעים  שאין לגלותם ,הושחר המידע שלדעת המציע מהווה מידע סודי, סוד מסחרי או סוד מקצועי
האחרים בחלקים המקבילים  האחרים. מציע יהיה מנוע מלטעון כי הוא רשאי לעיין בהצעות המציעים

 לאלו שסימן כסודיים בהצעתו. 
היה ולא הוגש עותק מושחר, רשאי יהיה המכון לגלות המידע עם המשתתפים האחרים שבהתאם לעותק 

 המקור שהוגש.
להודיע למציע, לפני  מתחייב, המכון של המציע. עם זאת על פי דין לקבל את דעתוהמכון אינו מחויב  .17.1

שהות  בדבר המידע שבכוונתה לגלות בפני המשתתפים האחרים ותינתן למציע והחלטת גילוי המידע, על
החלטה זו. מועד  מועד קבלת ההודעה על ידי המציע, כדי לפנות לסעד כנגדימי עבודה מ ארבע עשרשל 

או  בפקסימיליהלמציע ההודעה  שיגור לאחר מועדעבודה קבלת ההודעה על ידי המציע ייחשב יום ה
 ימים לאחר משלוחה בדואר, אם נשלחה בדואר. 1או בדוא"ל 
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 ההצעות בדיקת הליך -חלק ג 

 בדיקת ההצעה .18

ההצעה בתנאי הסף. מציעים שיעמדו בתנאי הסף, והם בלבד, יעברו לשלב  עמידתתיבחן  ראשוןבשלב  .11.1
 השני.

בהתאם לאמות המידה לניקוד ההצעה   ייבדקו זו לבקשה הסף תנאי בכלל שעמדו הצעותבשלב השני  .11.1
 והמציעים ידורגו בהתאם לכך, המציע בעל הציון המשוקלל המירבי יוגדר כזוכה.  המפורטות מטה

 אמות המידה לניקוד ההצעה  .19

 .להלן המפורטת החלוקה לפי ההצעה בניקוד %01יינתן משקל של האיכות  לקריטריון  (𝐐) איכות .19.1

 משקל משנה סעיף  'מס
איכות המלון תימדד על פי הפרמטרים המפורטים  בית המלוןאיכות   .1

 :להלן
(מאתרי  1שניים ) בית המלון נמצא בקרבת .1

 10  - ק"מ ( 10עד  -)הגדרת קרבה –הסיורים

 ;נק' 
  נק' 0 –כוכבים  1 –דירוג מלון  .1

  נק' 10 –כוכבים  1                     
 נק' 20 –כוכבים  1                     

מספק שירותי לובי עם אפשרות ישיבה  המלון .1

 ;נק' 5 -והזמנת כיבוד קל
 5 -שעות ביממה 11המלון מספק שירות חדרים  .1

  ;נק' 

 -שעות ביממה 11במלון שירותי הקבלה פעילים  .1

   ;נק'  5
 5 -במלון טרקלין עסקים פעיל לאורך כל היום .1

  ;נק'
במלון שירותי אינטרנט חופשי ללא תשלום בכל  .7

 ;נק'  15 - ;לרבות החדריםהמתחמים 

 ;נק'  10 -במלון יש מתקני ספא וטיפולים .1
 5 –חניות  10במלון יש חניון מקורה של מעל  .9

 ;נק'
 . נק' 5 –במלון יש חדר כושר  .10

נתן יהפרמטרים הבאים יבדקו בשיטה של כן או לא, וי
 נק' 85למקס'  ועד עבור ניקוד על פי המצוין לעיל

85 

זה יינתן בהתאם לפרמטרים המפורטים  ניקוד עבור פרמטר ותק   .2
 מטה :

 נק'  0 –שנים  5למציע יש ותק של עד 
 נק'  5 –שנים  10שנים ועד  5למציע יש ותק של מעל 

 נק' 10 –שנים  15שנים ועד  10מעל למציע יש ותק של 
 נק' 15 –שנה  15למציע יש ותק של מעל 

11 

 100 סה"כ משקל לסעיף זה  

 

 Qi –  ניקוד איכות של הצעהi .  
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  הצעת לשקלול הנוסחה. ההזמנה בניקוד 10%. לקריטריון הצעת מחיר יינתן משקל של מחיר הצעת .19.1
 תהיה כדלקמן:  המחיר 

 
 = ציון ההצעה הנבדקת X 100  ביותר הזולה המחיר הצעת

 הנבדקת המחיר הצעת   
לפי מחיר  –להזמנה  1תהיה על פי הצעתו בנספח א מציעבדיקת הצעת המחיר של ה .19.1.1

 הסה"כ כולל 
  ;מע"מ 

 בחירת ההצעה הזוכה .1
הגבוה ביותר, מבין ההצעות הכשירות המשוקלל את הניקוד שקיבלה  ,ההצעה הזוכהמכון וינגייט יבחר את 

 של ההצעות כמפורט להלן:   שקלול הניקוד הכוללעל בסיס שעמדו בתנאי הסף וביתר תנאי ההזמנה, 

𝒇𝒊= 𝑸𝒊 *0.  +1  𝒑𝒊 *0.1  

 כאשר:   

𝒇𝒊=  – מציע  של הצעת משוקלל סופי ציוןi  . 

𝑸𝒊 –  של הצעה נבדקת  ציון האיכותi. 

𝒑𝒊 –   ציון של הצעת מחירi. 

 שלמות ההצעה .20
 לזכייה תנאי מהווה שלמה הצעה הגשתהמכון על פי מסמכי ההזמנה וכל דין,  מסמכויות לגרוע מבלי .10.1

 טכניים פגם או טעות בה נפלה כי ראה אם היתר בין הצעה לפסול שלאהמכון , רשאי אולםבהליך, 
  . כמו כן, המכון לב בתום הינה תהיא הטעו כי נעששוכ בלבד, וחשבונאית או סופר טעות כגון , מטיבם

 ימן. להשל למציע ולאפשר שלמות שאינן הצעות לפסול שלא
 ידי על שייעשו תוספת או השמטה או שינוי של במקרה לרבות ,המכרז מתנאי הסתייגות של מקרה בכל  .10.1

 "( המכון יהיה רשאי: הסתייגותההזמנה )" במסמכי הנדרש לעומת בהצעתו המציע
 ;המציע הצעת את לפסול .10.1.1
 ;ממנה ולהתעלםכלל,  נכתבה לא כאילו בהסתייגות לראות .10.1.1
 ו.להכשיר שניתן בלבד טכני פגם מהווה כאילו בהסתייגות לראות .10.1.1
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 1ניהול משא ומתן .21
לנהל המכון יהיה רשאי  ,מזכויותיו של המכון על פי הוראות מסמכי ההזמנה או כל דין מבלי לגרוע .11.1

, Best & Final זה לקיים הליך שלובכלל מצא זאת לנכון, יומתן עם המציעים או מי מהם, אם  משא
, או קיבלה את הציון הגבוה ביותר, או מחלק מהמציעיםובנוסף או במקום זאת לדרוש מהמציע שהצעתו 

או את שתיהן כתנאי ת או חלק אחר בהצעתם, או את שניהם יחדיו, מכולם לשפר את ההצעה הכספי
 לזכייה במכרז.

 , יחולו ההוראות הבאות: Best & Finalלקיים הליך אם החליטה ועדת המכרזים  .11.1
 ההצעות  שהצעתם הכוללת דורגה בין שלוש עם שלושת המציעיםההליך ינוהל  .11.1.1

לנהל  תרשאי ועדת המכרזיםזאת,  הגבוהות ביותר והינה בתוקף במועד ההחלטה על ההליך. עם
 כי הפערים ביןסבור תעם פחות משלושה מציעים, אם  ההליך גם עם מציעים נוספים או

בציוני הצעות שהובילו  ההצעות מצדיקים זאת, בשים לב לכלל נסיבות העניין, לרבות הרכיבים
תביא להצעות תחרותיות, שיקולים הנוגעים  לפערים ביניהן, ההסתברות כי ההשתתפות בהליך

השגת מירב ולים נוספים הנוגעים לטובת ושיק הליך ההזמנה לקידומו היעיל והמהיר של
 . היתרונות למכון

משופרת, ר ת מחים בלבד, תינתן האפשרות להציע הצעלמציעים שישתתפו בהליך, ולה .11.1.1
של המציעים מחיר הצעות  .הזמנהביחס לזו שהוצעה על ידם בשלב הגשת ההצעות ל

  שישתתפו בהליך, תוגשנה עד למועד שייקבע.
ההצעות האמורות, כאילו  את דירוגהמכון יבחן שוב לאחר הגשת ההצעות המשופרות  .11.1.1

ראשונה לאחר המציע שהצעתו דורגה  המציעים. ההצעות המחיר הוגשו מלכתחילה על ידי
 , כזוכה.המכוןשיוכרז, בכפוף לכל סמכויות  קבלת ההצעות המשופרות יכול

לעיל, או מציעים אחרים שהגישו הצעה,  ליידע את המציעים הנזכרים המכון אינו מחויב .11.1.1
למשנהו או בדירוג הכולל, או בדבר ניקודם, הערכתם  ביחס למיקומם האחד ביחס

או  יידעם האם ההליך מתנהל עם מציעים אחרים מלבדםל מחויב וואף אינ המקצועית וכד',
 לא.

ישתתפו בהליך, עם כל  לערוך פגישה או פגישות עם המציעים אשרהמכון יהיה רשאי  .11.1.1
ההצעות המשופרות, כאמור בסעיף זה  אחד מהם בנפרד או עם כולם יחד, לפני שלב הגשת

 לעיל.
, אלא גם ת המחירחס להצעלערוך הליך כאמור לא רק בימכון יהיה רשאי יובהר כי ה .11.1.1

או לא לערוך הליך לחלקים אחרים בהצעת המציע, אם הדבר רלבנטי בנסיבות העניין,  ביחס 
 הבלעדי. ושיקול דעת כאמור כלל, לפי

 הצעה יחידה. ואו נותרה בפני משא ומתן גם אם הוגשהנהל להמכון יהיה רשאי  .11.1.7
                                                                               

    
  

                                                           
( 1( מיזם עם מורכבות טכנולוגית מיוחדת, 1אפשרי רק ב:  –המאפשר ניהול משא ומתן במכרז סעיף , לתח"מ 7על פי תקנה  1

( מתן 1( מחקר ופיתוח, 1( רכישת זכויות במקרקעין, 1(, מיזם משותף של בניה, 1מיזם הדורש איתנות פיננסית משמעותית 
קעין ( מכירת/רכישת זכויות במקר7אשראי/השקעת כספים/קבלת שירותים בנקאיים/מכירה או רכישה של ניירות ערך, 

( התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע 9( רכישת זכות במקרקעין לשימוש התאגיד, 1א((, 11)1)בכפוף לתנאי סעיף 
( עבודה הדורשת 10. התכנון, העיצוב, הגרפיקה, ההנדסה, האדריכלות, מדידה, או שמאות המקרקעין ומומחיות במקצועות 

( רכישת השכלה או 11( עבודה מדעית או ספרותית, 11בוררות, ייעוץ, ביצוע מחקר(,  יחסי אמון מיוחדים )עו"ד, ראיית חשבון,
 ( פרסום או יח"צ.11( ביטוח, 11( רכישת טובין או שירותים בעלי תכונות מיוחדות )ציוד רפואי, תרופות(, 11הכשרה מקצועית, 
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 מקצועיות הגדרת הדרישות ה -חלק ד' 

 מפרט שירותים .22
 .בצפון הארץיקיים מכון וינגייט את ההשתלמות השנתית  1019בשנת הפעילות  .11.1
 מטרות ההשתלמות: .11.1

 מגוונים, לרבות התחום המקצועי.הרחבת אופקים והעשרת העובד בתחומים  .11.1.1
פעילויות הדרכה אשר במסגרתם יתאפשרו גיבוש והיכרות מעמיקה יותר בין העובדים  .11.1.1

 .השונות של המכוןבמחלקות 
מתן אפשרות לעובד להשתלם באווירת חופשה מהנה אשר תתרום להורדת רמת לחץ  .11.1.1

 בעבודה.ושחיקה 
 המלונות העונים על הקריטריונים שלההשתלמות תהא בת שני לילות ושלושה ימים, באחד מ .11.1

 .במיקום כפי שנדרש בתנאי הסף , וכן במלון הממוקםכוכבים 1 ללפחותמלון בדירוג שווה ערך 
 ההשתלמות תתקיים בימי חול, במהלך חודש מאי במועד המפורט להלן: .11.1

 (.ד  יום עד ב ום)י 19.01.1019-17.01.1019
 משתלמים, על פי  110-ההשתלמות השנתית מיועד לעובדי מכון וינגייט, סה"כ כ .11.1

 הערכה מוקדמת בלתי מתחייבת.
 המכון ירכוש את שירותיו של הספק הזוכה המתמחה בארגון השתלמויות, כנסים וימי עיון  .11.1

 ותקבל ממנו מענה בכל הקשור להוצאת ההשתלמות השנתית אל הפועל, בנקודות המפורטות מטה:
הספק הזוכה ייתן מענה לדרישות המכון בכל הקשור להיבט התפעולי, לרבות  .11.1.1

, המלון, ביצוע רישום העובדים, התנהלות מול המרצים, אמנים, מדריכיםההתנהלות מול 
וכל ספק הקשור לביצוע ההשתלמות  אתרי הסיורים השונים, אתרי הפעילויות האתגריות

 לו.וכן ביצוע כלל הפעילויות במלון ומחוצה 
למסמכי  1אבהתאם לנספח הספק הזוכה יתמחר את עלות ההשתלמות השנתית  .11.1.1

, וזאת לאחר שכלל את כל הדרישות המצופות ממנו ע"י המכון )רישום למשתלמים, ההזמנה
מטעם המכון, קליטת המשתלמים במלון, חדרי מלון, ארוחות בוקר סיור מקדים לצוות 

, במלון, שירותי משרד במלון, פעילויות אתגריותוערב, הפסקות קפה במלון, אולמות הדרכה 
שירותי הסעה,  ם ההשתלמות,, מתחם אירועים לאירוע סיובאתרים סיורים לימודיים

 .כל הנדרש במסמכי ההזמנהוהרצאות, אמן מרכזי 
 



- 14 - 

    

 14 

 להלן הדרישות של המכון מהספק הזוכה בכל הקשור למלון, לתוכנית ההשתלמות ולהיבטים 
 תפעוליים:

 בית המלון :  .11.7
 :רמת מלון   .11.7.1

מבוקש מלון ברמה גבוהה ככל האפשר באיכותו, מצבו והשירות המוצע בו, בדירוג שווה 
כוכבים, הממלא אחר דרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  1 ללפחותערך 

 ותקנותיו. 1991 -התשנ"ח
 כפי שנדרש במיקום  בית המלון המוצע ע"י הספק יהיה ממוקם המלון :בית מיקום  .11.7.1

 ;בתנאי הסף 
 הליך רישום המשתלמים והשכרת חדרי המלון  .11.7.1

 לספקהודעה המכון  , יעבירבמקביל להודעת המכון על זכיית הספק במכרז .11.7.1.1
 מועדנכון ללטובת השתלמות העובדים  יםהחדרים הנדרשבדבר מספר 

   ;ההודעה
 פניית הגורמיםהספק הזוכה יקצה מספר טלפון הכולל מענה אנושי לטובת  .11.7.1.1

 ההודעה משתלמים, החל ממועד ה עדכון מספרהאחראים מטעם המכון באשר ל
 לפני תחילת ההשתלמות יום 11ועד  כפי שיוגדר ע"י המכוןעל זכיית הספק 

 ; בפועל
 :יכלול בין היתרלחדרים  הליך רישום המשתלמים  .11.7.1.1

 הכנת רשימות הכוללות את כלל המשתתפים, הכנת תתי רשימות לנוסעים
באוטובוסים ולמגיעים באופן עצמאי למלון. כמו כן, הרישום לפי חדרים במלון 

יעשה מבעוד מועד, ע"י רכז רישום שיוקצה  של המכון י הצרכים השוניםעפ"

  ;לטובת העניין מטעם הספק הזוכה
 אשר ישלח הספק הזוכה מחויב בעדכון רשימת הנרשמים בדו"ח ממוחשב  .11.7.1.1

 .בסוף כל שבוע לנציג המכון
 סיור מקדים .11.7.1

נציגים מטעם המכון, הסיור יכלול  1הספק הזוכה יקיים על חשבונו, סיור מקדים לעד 
 .ביקור בבית המלון ובכל הפעילויות שנקבעו במכרז

 קליטה במלוןחדרים ו .11.7.1
 או רמה  סטנדרטחדרים ומעלה ברמת  70למלון תהיה יכולת אירוח של  .11.7.1.1

  ;, עם מיזוג אווירמקבילה לכך
 עם אופציה ( משתלמים1(  או שלושה )1פק חדרים לזוג )הספק מתחייב לס .11.7.1.1

  ;לדרישות המכון ולדרישות הרישום בהתאם למיטות נפרדות
 המלון, ככל שקיימים בו חדרים הפונים לכיוון הים או בריכת המלון וניתן לו .11.7.1.1

מכמות  10%ניקוד לעניין זה במסגרת אמות המידה, יתחייב לכך שלפחות 

  ;יפנו לכיוון הים או בריכת המלוןהחדרים שיסופקו למכון 
 הטיפול בחלוקה לחדרים הינו באחריות הספק הזוכה מול המלון, עפ"י הנחיות .11.7.1.1

  ;שיועברו ע"י נציג מטעם המכון
 קבלת הפנים תיערך במלון, באולם הממוקם במלון ועפ"י בחירת נציגי המכון  .11.7.1.1

פלטות פירות,  בסיור המקדים, קבלת הפנים תכלול כיבוד עשיר ) כגון: עוגיות,
 מיצים, גלידות וכיו"ב(.

 חלוקת המפתחות לחדרים בקבלה, תעשה באמצעות דיילים/ות מטעם הספק  .11.7.1.1
הזוכה בצורה מאורגנת ויעילה שתתוכנן מבעוד מועד ובמתחם נפרד משאר 

 ;אורחי המלון
 הספק הזוכה יפיק חוברת "תכנית השתלמות שנתית" לכל משתתף בהשתלמות, .11.7.1.7

הספק הזוכה יעביר את כל  -אינפורמציה הרלוונטית בנדוןאשר תכלול את כל ה
. החוברת תינתן לכל משתתף עם המידע והנתונים הדרושים לטובת העניין

 מפתח חדר המלון.
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 ארוחות במלון .11.7.1
  ;השהות במלון תהיה על בסיס "חצי פנסיון", קרי ארוחת בוקר+ ארוחת ערב .11.7.1.1
  ;בהשתלמות את כלל כמות המשתתפים במקבילחדר האוכל יוכל לאכלס  .11.7.1.1
  ;האוכל יהיה מגוון ועשיר כמקובל למלונות בסטטוס זה .11.7.1.1
  ;האוכל יהיה כשר בהשגחת רבנות .11.7.1.1
 מנות בכל ארוחה ) ארוחת בוקר וארוחת 10-הספק מתחייב לספק למכון עד ל .11.7.1.1

 ערב( בכשרות למהדרין. 
 ראש לספק,מנות המהדרין יוגשו לסועדים בחדר האוכל לפי רשימה שתוגש מ .11.7.1.1

 בכלי המטבח של המלון.
הרכבן של מנות המהדרין, יהיה דומה לזה של המנות המוגשות ליתר אורחי 

  ;המכון, ככל שניתן
 תפריט הארוחות במלון יועבר ע"י הספק למארגנים לצורך קבלת אישורם, עם .11.7.1.7

  ;אפשרות לביצוע שינויים

  ;הפסקות קפה .11.7.1.1
משודרגות במלון. הכיבוד יכלול הפסקות כיבוד  1במהלך ההשתלמות יהיו 

שתייה חמה) קפה שחור, נס קפה, תה וכו'(, שתייה קרה ) מיץ תפוזים, לימונדה, 
מים קרים וכו' (, פירות יבשים, פירות חתוכים, מבחר עוגות ועוגיות) כולל 

  ;עוגות ועוגיות ללא סוכר(, כפי שיוגדר ע"י נציג המכון

 ;אחרי ההרצאות שיינתנו במסגרת ההשתלמות אוהפסקות הקפה יתרחשו לפני 

  ;ארוחת ערב ביום ההגעה תכלולהצעת המציע  .11.7.1.9
 .ארוחת בוקר ביום העזיבה תכלולהצעת המציע  .11.7.1.10

 שירותים נוספים .11.7.7
 לרשות האורחים במלון תהיה בריכה הפתוחה בשעות המקובלות של המלון  .11.7.7.1

 ;כולל שירות מציל
 שלא  חדר כושרשירותי את  המלון יציעחדר כושר בבית המלון,  במידה ויש .11.7.7.1

 כרוכים בתשלום נוסף. 
 מתקנים  בו מיםככל שקיי ,במתקני הספא והטיפוליםהמלון יאפשר שימוש  .11.7.7.1

 באופן פרטני של  בתוספת תשלום השימוש במתקנים יהיה כרוך, כאלו

 ;המשתתפים בהשתלמות מול בית המלון
 בית כנסת .11.7.7.1

 ;נשיםא 10לפחות במלון יהיו שירותי תפילה, ספר תורה ומקום המכיל 
 אולמות הדרכה .11.7.7.1

איש ישובים  110-במלון תתאפשר העברת הדרכות/הרצאות באולם המכיל כ

  ;בכיסאות נוחים, האולם יהיה נקי, ממוזג
 אולמות ההדרכה יכילו לוח מחיק, טושים, ברקו, מסך, מחשב, מערכת הגברה, 

  ;וכל אביזרי ההדרכה שיידרשו מבעוד מועד מיקרופון    
 שיגיעו  אוטובוסים ומשתלמיםעל המלון לאפשר חנייה ללא תמורה ל -חנייה .11.7.7.1

 ;באופן עצמאי

 ;על המלון לאפשר שמירת חפצים במידת הצורך–שמירת חפצים  .11.7.7.7
 ופינוי חדרים עזיבה .11.7.1

את פני המשתלמים ויטפלו בהזדכותם על  קבלומטעם הספק הזוכה י המלווים/מדריכים
 חדרי המלון טרם עלייתם לאוטובוסים.
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  אוטובוסים-הסעהשירותי  .11.1
  ;יום השתלמות לאורך כל צמודהמציע יתמחר עלות אוטובוס  .11.1.1
 האוטובוס שיושכר לטובת המכון ע"י הספק יהיה ברמת תיירות הגבוהה ביותר)כולל  .11.1.1

  ;חגורת בטיחות(  
 אל משתתפי  צמודה: הסעה  ליום תכלול בין היתר את הפרטים הבאיםעלות האוטובוס  .11.1.1

ההשתלמות לאורך כל יום ההשתלמות ובכל האתרים/הסיורים/הפעילויות/בית 
המלון/עצירות התרעננות וכל פעילות כזו או אחרת שתתוכנן ע"י המכון שנדרש לשמה 

 ;מותשירותי הסעה של האוטובוסים, והכל בהתאם ללו"ז המתוכנן להשתל

 הנסיעה ליעדים השונים תהיה בדרך המהירה ביותר, לרבות שימוש בכבישי אגרה, וללא  .11.1.1
 ;עלות נוספת  

 ;בכל אוטובוס תימצא ערכת עזרה ראשונה .11.1.1
 כמו כן רשאי המכון, על פי שיקול דעתו הסופי והבלעדי שלא לקחת את שירותי ההסעה  .11.1.1

 עצמאי ולא במסגרת מכרז זה.המוצעים על ידי הספק, ולשכור שירותי הסעה באופן 

  –מדריכים /מלווים .11.9
 מטעם המציע ועל חשבונו אשר  /מדריכים( מלווים1שני ) לפחותלהשתלמות יצטרפו  .11.9.1

ילוו את המשתתפים מרגע יציאתם ממכון וינגייט ביום הראשון להשתלמות ועד 
 . להגעתם למכון ביום השלישי להשתלמות

 חלוקהמטעם המציע ידאגו לתיאומים הנדרשים עם בית המלון,  /מדריכיםהמלווים .11.9.1
אתרי הסיורים והפעילויות השונות  והזדכות של המשתתפים על חדרי המלון,

למות, ידאגו לעמידה בלוחות הזמנים הנדרשים בהשתלמות והכל בהתאם תבהש
  ;למסמכי ההזמנה 

 העברית,את המשתתפים בשפה  ידריךמדריך אחד אשר מלווה/בכל אוטובוס, יימצא  .11.9.1
  ;המדריך יהיה בעל הניסיון וההכשרה הנדרשים בהדרכת קבוצות השתלמותהמלווה/

 לעובדי המכון 2019תכנית ההשתלמות השנתית  .23

 הרצאות .11.1
 ( הרצאות מבין הנושאים הבאים:1למכון תתאפשר בחירה של שתי ) .11.1.1

 ;שינוי אירגוני -      ;אקטואליה -

 ;צחוק והומור -     ;שינוי אירגוני -

 ;העצמה אישיתמוטיבציה ו -     ;ניהול זמן  -

  ;סודות שפת גוף - ;מצוינות אישית וארגונית בעולם תחרותי -

  ;בריאות, ספורט ותזונה  -     ;מנהיגות ניהול ו -

 דמיון מודרך .  -      ;יצירתיות  -
 בנושאי , ה, ברמה גבוהיב לספק למשתלמים הרצאות מקצועיותהספק מתחי .11.1.1

-כמפורט לעיל. ההרצאות יהיו ברמה אקדמית במשך שעה וחצי, ויינתנו עלההשתלמות 
יתקיימו  אותההרצידי מרצה מוכר/ידוע וייבחרו לאחר זכיית הספק בתיאום עם המכון. 

 ;, בבית המלוןנשיםא 110-באולם המכיל כ
 , וללא להזמנה 1אהמציע יתמחר עלות הרצאה כמחיר סופי וקבוע להרצאה בנספח  .11.1.1

 ;ונושא ההרצאהקשר לזהות המרצה  
 בכל אחת מההרצאות שיינתנו בין אם ע"י הספק ובין אם לאו, יתאם הספק עם  .11.1.1

אנשים בשעות שיתואמו עם נציג מטעם המכון  110 אולם המכיל לפחותבית המלון 
 ., והכל על חשבונו של הספק הזוכהוטרם תחילת ההשתלמות לאחר זכייתו במכרז

  ; להזמנה 1אהעלות בגין כך תהיה בהתאם לעלות שתמחר בנספח             

 לשכור את השירותים שלא על פי שיקול דעתו הבלעדי רשאי המכון  -הבהרה .11.1.1
, ולבקש מהספק הזוכה להציע מרצים חלופיים ו/או הספק של המרצים המוצעים ע"י 

שהספק הזוכה לשכור שירותי מרצים אחרים שלא במסגרת מכרז זה, ופועל יוצא מכך 
 לא יקבל תמורה בגין סעיף זה.
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 עצירה בסניף ארומה  .11.1
היעד הראשון, על פי בחירת המכון ולפי שיקול דעתו בדרך אל  בסניף ארומה כלשהו תתבצע עצירה

  ;הבלעדי, לטובת איסוף ארוחות בוקר לכלל משתתפי ההשתלמות
ועל הספק לשנע את נציגי  בלבדכון האחריות והעלות בגין הארוחות מסניף ארומה יהיו באחריות המ

  ;המכון אל סניף הארומה
 –יום ראשון להשתלמות  –ועכו העתיקה בעכו מודרך סיוד לימודי  .11.1

יום הראשון שעות הבוקר של הבהשתלמות השנתית, הסיור יתקיים ב לכל המשתתפים סיור
 .()ארוחת הבוקר באחריות המכוןהעצירה לארוחת בוקר  ולאחר להשתלמות

בעכו ועכו העתיקה ויכלול בין היתר סיורי אוכל  סיור מודרך לכל משתתפי ההשתלמותהספק יערוך 
  -בשווקים וסמטאות עכו , כמו כן יכלול הסיור את ההיסטוריה והתרבות של עכו לרבות וקולינריה 

 בעלי המלאכה והאומנים בעכו העתיקה, המבנים והמונומנטים שמצויים בה.
 .במהלך הסיור יקבל בקבוק מים קרים משתתףכל שהספק ידאג 

  ; להשתלמות המציע קצההמדריכים שה 1 הדרכתהסיור הלימודי יהיה ב .11.1.1
 רשאי המציע להציע במסגרת  ,לסיור הלימודי המודרך בעכו ועכו העתיקה בנוסף .11.1.1

 אופציה לסיור לימודי, והעיקר שהנ"ל עונה על התנאים הבאים : עוד  הצעתו למכרז, 
  ;מכון וינגייטאושר ע"י  .11.1.1.1
 נמצא בטווח הגיאוגרפי שבין מכון וינגייט לבין המלון המוצע ע"י המציע, ולא .11.1.1.1

 ;ימוקם במקום המצריך סטייה מהמסלול 
 עלות הסיור הלימודי המודרך בעכו ועכו ל שווהתהיה  עלותו .11.1.1.1

 העלות שצוינה ע"י המציע בנספח לא יהיה גבוה מ  ובשום אופןועכו העתיקה,  
 .להזמנה 1א    

 -הבהרה .11.1.1
הקנייה  מלבד כמצוין בסעיף זהשייגזרו מהסיור הלימודי המודרך  כל העלויות

ולא  להזמנה 1אבנספח  מציעהעצמאית של המשתתפים בשווקי עכו, יתומחרו יחד ע"י ה
בגין שירות נוסף כזה או אחר שיסופק ע"י ה תינתן כל תמורה נוספת כלשהי לספק הזוכ

  ;המציע ו/או היקב
 יום ראשון להשתלמות –סיור חווייתי/לימודי לילי  .11.1

מבצר לסיור עששיות לילי ב כלל המשתתפיםביום הראשון להשתלמות ולאחר ארוחת הערב ייצאו 
 . כשעתיים משךיהסיור הלילי  קלעת נמרוד.נמרוד הממוקם ב

 המציע בנספח כל העלויות שייגזרו מהסיור הלימודי המודרך יתומחרו יחד ע"י  .11.1.1
כל תמורה נוספת לספק הזוכה בגין שירות נוסף כזה או אחר ולא תינתן , להזמנה 1א

  ;שיסופק ע"י המציע
 כמו כן, רשאי המציע להציע אופציה אחרת לסיור לילי באזור, ובמרחק שלא יעלה על  .11.1.1

, והעיקר שהסיור הלילי שהוצע על ידו אושר על ידי המכון, ולא עולה על מהמלוןק"מ  10
 עלות סיור העששיות הלילי בקלעת נמרוד. 

  - יום שני להשתלמות פעילות אתגרית .11.1
 למכון תתאפשר בחירה בין הפעילויות האתגריות הבאות:

  ;טל מחורשתק"מ  10באזור שלא יעלה על  ג'יפיםטיולי  -אופציה א פעילות אתגרית  .11.1.1
 ;כפר בלום אורפטינג בנהר הירדן  -אופציה ב פעילות אתגרית  .11.1.1
 כמו כן, רשאי המציע להציג במסגרת הצעתו אופציות נוספות לפעילויות אתגריות  .11.1.1

 . , בכפוף לאישור המכון לפעילות אתגרית זומחורשת טלק"מ  01עד  באזור של 
 למשתתף העלותאותה יגבה הספק תהיה מקסימום  למשתתף המקסימאליתהעלות 

 ;לבין טיולי הג'יפיםמבין הרפטינג 
  הבהרה: .11.1.1

על , אופציה אחת בלבדמבין האופציות לפעילויות אתגריות המוצגות לעיל, המכון יבחר 
   פי שיקולו הבלעדי והסופי, כך שבחירתו תקנה לו את מירב היתרונות.
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 -יום שני להשתלמות אגמון החולה -חוויתיסיוד  .11.1
 הפעילות:

 1.1שאורכו של אגמון החולה במסלול ההיקפי ברכבים חשמליים  של המשתתפים עצמאיתנסיעה 
 לשישה אנשים. ו/אולארבע  ו/אוקילומטרים. הנסיעה תתאפשר ברכבים לזוג 

 ,בפעילות האתגרית שאינו משתתףלמי  חלופיתפעילות הנסיעה במסלול ההיקפי באגמון החולה תהווה 

 ;כל משתתף יקבל בקבוק מים קרים .11.1.1
 ;שעה ורבע –משך השכרת הרכבים החשמליים לכל משתתף  .11.1.1
 הספק הזוכה ידאג להדרכה שתתבצע במצפורים שלאורך המסלול ההיקפי, בין אם  .11.1.1

 ;או על ידי מדריך מאגמון החולהמטעמו  על ידי מדריך 
 +מדריך אלקטרוני לכל משתתף +השכרת משקפת המציע יאפשרבמסגרת הצעתו  .11.1.1

 ;שיהיה מעוניין בכך 
 הבהרה : .11.1.1

 הבחירה בסוגי הרכבים החשמליים נתונה לשיקולו הבלעדי והסופי של המכון, .11.1.1.1
 על פי ראות עיניו כך שיקנה לטובתו את מירב היתרונות.

 בהתאם לכך, למכון שמורה האופציה לבחור את תמהיל סוגי הרכבים     
 החשמליים, ואינו מתחייב לבחור רק סוג אחד של רכבים חשמליים.    

 המשקפות והמדריך האלקטרוני יגולמו כחלק , בקבוק המים, כיםהמדריעלות  .11.1.1.1
 מהעלות למשתתף, ולא תינתן בגינם תמורה נוספת על ידי המכון.

  –ארוחת צהריים בחורשת טל  .11.7
ל המשתתפים של לכלכניסת הספק ייסעו הפעילות אתגרית/נסיעה עצמאית באגמון החולה  לאחר

 לטובת ארוחת צהריים במדשאות חורשת טל לצד האגם השחייה הגדול. ההשתלמות
כמספר  כסאות: בין היתר פי ההשתלמות, המקום יכלולמשתתהארוחה תהיה במתחם שיוקצה עבור 

הבר יהיה פעיל , בר שתייה קרה שולחנות,מחצלות,  , פינות ישיבה נוחות)פינות "זולה"(,המשתתפים
 .טל השהייה בחורשתלאורך כל שעות 

 .ניים עטופים ) בעלי תעודת כשרות(יוגשו סנדוויצ'ים בשריים וצמחו השהייה בחורשת טלבמהלך 
/או אופציה אחרת אותנטיהמציע להציע חלופה במקום הסנדוויצ'ים, לדוגמא: אוכל  רשאיכמו כן 

 והעיקר שהנ"ל יהיה בעל תעודת כשרות ויאושר טרם ההשתלמות ע"י המכון.
 מגוון סלטים, פלטת ירקות, לחמים. –צגת לעיל תוגש לצד ארוחת הצהריים המו

 כמו כן ידאג הספק למפות לשולחנות, סכו"ם וצלחות חד"פ .
 הציודעלויות כניסת המשתתפים לחורשת טל, ארוחת הצהריים, הבר, כלל  הבהרה: .11.7.1

ולא תינתן תמורה נוספת להזמנה,  1רת הסעיף לעיל יתומחרו יחד בנספח אשהוצג במסג
 לספק בגין שירות נוסף כזה או אחר שיסופק ע"י המציע.כלשהי 

 –+טעימות סיור לימודי  ביקב  .11.1
 של ההשתלמות לסיור לימודי ביקב כלל המשתתפיםלאחר ארוחת הצהריים בחורשת טל ייסעו                 
 ימודי ביקבוהעיקר שהסיור הל דקות נסיעה מחורשת טל 10עד למרחק של  ,המציעלבחירת                 

 יכלול את התכולות הבאות:                 

  ;סיור באולמות ייצור היין והסבר אודות העבר וההווה של היין ע"י מדריך מטעם היקב .11.1.1
  ;סרטון הדרכה על תהליך ייצור היין .11.1.1
  ;טעימות יין וכיבוד קל .11.1.1
 שהייה באולם התצוגה של היקב ואפשרות לקנות בקבוקי יין תוצרת המקום. .11.1.1
 -ההבהר .11.1.1

הקנייה העצמאית של בקבוקי היין ביקב  מלבדשייגזרו מהסיור הלימודי  כל העלויות
, ולא תינתן כל תמורה להזמנה 1אע"י המשתתפים, יתומחרו יחד ע"י הספק בנספח 

נוספת כלשהי לספק הזוכה בגין שירות נוסף כזה או אחר שיסופק ע"י המציע ו/או 

  ;היקב
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 -אירוע סיום .11.9
בה יופיע יתקיים אירוע הסיום להשתלמות )  ולאחר ארוחת הערב של ההשתלמותבערב היום השני 

 הופעתו תקליטן( במתחם אירועים במלון. האמן המרכזי כמפורט להלן ובתום
 (  שעות ומתוכם הופעת האמן תמשך כשעה.1משך אירוע הסיום יהיה כשלוש )

ישיונות, ההיתרים והאישורים המתחם יהיה מקום אשר משמש לקיום כנסים ואירועים, בעל כל הר
 הדרושים לפי כל דין ויכלול:

  ;כסאות ושולחנות בהתאם למספר המשתתפים .11.9.1
 ;פינות ישיבה נוחות )פינות "זולה"( .11.9.1
 בר שתייה קרה וחמה. הבר יגיש : מים קרים, שתייה ממותקת, בירה, יין אדום ולבן .11.9.1

פעיל לאורך כל שעות חטיפי מנצ'יס, זיתים, קפה הפוך, קפה שחור ותה. הבר יהיה 

 ;האירוע

 במה למופע האמן המרכזי על כל הנדרש לצורך המופע לרבות ציוד הגברה, תאורה  .11.9.1
 ;וכדומה 

 ;ציוד הגברה וכל הנדרש עבור התקליטן .11.9.1
  – אמן מרכזי לאירוע סיום .11.9.1

 מהתחומים הבאים : באחדהאמן המרכזי יבצע הופעה 

  ;אמן חושים .1

 ;אפ-סטנד .1

 אמן מוזיקלי. .1
 –המציע יצרף להצעתו תמחור בעבור כל אחד מהתחומים המוצגים לעיל 

  ;אין צורך בשלב זה לפרט את פרטי האמן
 הבהרות:

 הצעה לאמן( ימים 7במידה ומציע יקבל הודעת זכייה יעביר למכון תוך שבעה ) .11.9.1.1
  ;המכוןמהתחומים המוצגים לעיל, לבחירת   כל אחדעבור 

 אופציות שהוצגו על ידי הספק הזוכה, רשאי המכון שלא לבחור אף אחת מה .11.9.1.1
או לחילופין לשכור  במצב כזה, ידרוש המכון מהספק לפרט אופציות נוספות,

 ,ומכרז זה באופן עצמאי ולא באמצעות הספק הזוכהשירותי אמן מרכזי 
במקרה הנ"ל הספק לא יקבל כל תמורה בעבור האמן המרכזי שהושכר ע"י 

   ;המכון

  ;ק הזוכה יהיו מקצועיים ומוכרים בתחומם האמנים שיוצעו ע"י הספ .11.9.1.1
 יכלול את כל ההוצאות להזמנה  1אנספח המחיר שהוצג ע"י הספק הזוכה ב .11.9.1.1

לעניין האמן לרבות: לינה ומזון, ציוד הגברה וכל הכרוך בהוצאת האירוע 
 לפועל. 
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 יום השתלמות שלישי -פעילות  .11.10
 משתתפי כל יעלו  ביום השלישי להשתלמות ולאחר ההרצאה שתינתן במלון .11.10.1

  אחד משני היעדים הבאים : האוטובוסים אלעל  ההשתלמות 
 חוות דרך התבלינים בבית לחם  -אופציה א לפעילות ביום השתלמות השלישי .11.10.1

 הגלילית : 
 הביקור במרכז המבקרים של חוות דרך התבלינים בבית לחם הגלילית יכלול  .11.10.1.1

 בין היתר את הפרטים הבאים :
 הדרכה והסבר על התבלינים, התערובות וצמחי המרפא המוצעים במרכז -

 ;המבקרים  

 ;אפשרות לקנייה של תבלינים, תערובות וצמחי מרפא-

 ;אפשרות לאכול ארוחה במרכז המבקרים של מאכלי המקום -
 שעונה על כל  אחרתרשאי הספק להציע ביקור בחוות תבלינים  .11.10.1.1

 בדרך . הקריטריונים המוצגים לעיל ונמצאת

 קטיף -אופציה ב לפעילות ביום ההשתלמות השלישי  .11.10.1
 המציע יציג במסגרת הצעתו אופציה לביצוע קטיף בשדה כלשהו של פירות כגון  .11.10.1.1

 דובדבנים, פטל, תותי שדה, פירות יער וכן הלאה .
 והעיקר שהקטיף יענה על כל הקריטריונים הבאים :

  ;קטיף הפירות בפועל בשדה  -

  ;מאכל הקטיף אכילה של הפירות ב -

 ;אופציה לקנייה של פירות לפי משקל/כמות -
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 השתלמות:מומלץ ל לוח זמנים  .24
 

 ראשון יום

 ;במכון  התכנסות06:30  :

 ;מהמכון באוטובוסים יציאה:  07:30

 ;: עצירה בדרך לאיסוף ארוחת בוקר מסניף ארומה לפי דרישת המכון 08:00

 ;מיקום העצירה  -: עצירה בדרך לטובת אכילת ארוחת בוקר 08:30-09:00

 ;ועכו העתיקה סיוד לימודי  מודרך בעכו:  09:30-12:30

 ; , קבלת פנים וחלוקת חדריםלמלון: הגעה משוערת  14:00-15:30

 ; המכון מנכ"ל  –: התכנסות ודברי פתיחה  16:00-16:30

 ; זהות המרצה תקבע בתאום עם המכון לאחר זכיית הספק  –: הרצאה  16:30-18:00

 ; : ארוחת ערב במלון  18:00-19:30

 ; : סיור עששיות לילי בקלעת נמרוד או סיור לילי אחר 20:00-22:00
 שני יום

 ;: ארוחת בוקר במלון 07:30-09:00

  ;: עלייה לאוטובוסים ויציאה לפעילות אתגרית/סיור לימודי09:00

 נסיעה עצמאית המסלול ההיקפי של אגמון ובמקביל)רפטינג או טיולי ג'יפים( פעילות אתגרית : 09:30-12:00

 ;החולה                          

 ;ארוחת צהריים בחורשת טל:  12:00-14:30

 ;סיור לימודי  ביקב +טעימות:  15:00-17:30

 ;ארוחת ערבנסיעה לבית המלון ו:  17:30-20:00

 : אירוע סיום במתחם אירועים, הופעת האמן המרכזי ותקליטן)האמן המרכזי יבחר מבין  20:00-22:30

 ;האופציות שיוצעו לאחר זכיית הספק ובהתאם לתחומים שהוצגו                          
 שלישי יום

 ;: ארוחת בוקר במלון ופינוי חדרים 07:30-09:00

 ; ם עם המכון לאחר זכיית הספק זהות המרצה תקבע בתאו –: הרצאה  09:00-10:30

 ;מנכ"ל המכון –דברי סיכום : 11:00-11:30

 ;לקטיף  או עלייה לאוטובוסים ונסיעה לחוות דרך התבלינים : 11:30-15:30

 ;:עלייה לאוטובוסים ויציאה למכון וינגייט15:30
 

והעיקר שכל התכנים יועברו בימים  –הזמנים הינם בגדר המלצה, הספק הזוכה רשאי להציע מבנה לו"ז אחר 
 שצוינו.

 
 
 

 בברכה,     
 

 המכון הלאומי למצוינות בספורטמכון וינגייט              
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 להזמנה  אנספח 
 הצעת המציעו המציע הצהרות

 
 לכבוד:

 המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )מכון וינגייט(     
 מכון וינגייט

 11901 ,נתניה
 
 

 619001 עבור ארגון השתלמות שנתית בצפון הארץ עבור עובדי מכון וינגייטהזמנה להציע הצעות הנדון: 
 
 בהזמנה להציע הצעות שבנדון. הצעה"(, מגיש בזה המציעהח"מ ____________________________ )" .1
אנו מציעים לבצע את העבודות תמורת  -במסמכי המכרז שוא ההזמנה, כמתואר נ השירותיםתמורת ביצוע  .1

בהתאם לתנאי התשלום  ישלוםלהצעה זו, אשר  1א נספחכ פתהמצור הסכום המפורט בהצעת המחיר
 .במסמכי ההזמנהכמפורט 

מסמך ואישור להעביר כל "( הקובע המועד)" ימים קלנדריים 1 לזוכהקבלת הודעת הזכייה, יהיו  לאחר .1
 . זמנה, אם נדרשו בהביטוח, לרבות הזמנהשנדרש על פי ה

 . שנות ותק בארגון ימי השתלמות וכנסים [המציע להשלמת] ___ לו ישכי  מצהיר המציע .1
 :כדלקמן ומתחייב מצהיר המציע, ההזמנה ובמסמכי לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1

מכון הלצרכים המיוחדים של  מודע והוא, וונספחי המכרזמאשר ומצהיר כי הוא בקיא במסמכי  המציע .1.1
 הנדרש.  השירותיםולהיקף 

( ימים מהמועד האחרון 110) עשרים מאהזו הינה, בלתי חוזרת, והיא תהא בתוקף, עד חלוף  ההצעת .1.1
 מציע אחר.יודיע המכון על בחירתו של להגשת ההצעות, אפילו בינתיים 

את היכולת הפיננסית, הידע, המיומנות, הכישורים המקצועיים והטכניים, כוח העבודה  יש למציע .1.1
 , והכל בהתאם לתנאים ולדרישות שבמסמכי ההזמנה.התחייבויותיו המיומן והציוד הדרוש לביצוע

 זו מוגשת ללא קשר או תאום עם משתתפים אחרים. הצעה כי .1.1
 הקשור וכל הסודי המידע לש ומוחלטת גמורה סודיות על לשמור מתחייב המציע .1.1

 או הנובע ממנו, לא לפרסמו ולא לגלותו בדרך כלשהי לשום אדם או גוף והכל
 לתקופה בלתי מוגבלת. האמור לא יחול על מידע הידוע לכלל הציבור, מידע שגילויו מחויב

 מכוןעל פי דין )במגבלות חיוב הגילוי כאמור( או מידע שניתנה הסכמת ה
" הנו מידע המתייחס לכל עניין מקצועי, עסקי או סודי מידעובמידה שניתנה. " לגילויו, מראש בכתב,

 הוכן אשר חומראחר, מכל סוג שהוא, של המכון ושל כל הקשורים עמו, בעבר, בהווה, או בעתיד וכן כל 
 .המכון של סודי מידע ולרבות, שירותיםה עם בקשר למכון הוגש או, ידי על או עבור

 וכי, בכלל אם, אחרת הצעה כל או ביותר הנמוכה ההצעה לרבות כלשהי הצעהאינו מחויב לקבל  המכון .1.1
 רשאי לנהל מו״מ עם המציעים כולם או עם חלקם בלבד וכי כל האמור המכון

 , והכל בהתאם לאמור בכתבהמכוןלעיל נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של 
 ההזמנה להציע הצעות.

אה המציע כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכמי שערך כל בדיקה הגשת ההצעה, ייר עם .1.7
תה נחוצה לשם הכנת ההצעה והגשתה, ולא תישמע מצדו של המציע כל טענה בדבר טעות, הטעיה, ישהי

 פגם, או אי ידיעה של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהזמנה זו על נספחיה.
ה , על כל נספחיהזמנהכוללות את כל האמור והמפורט במסמכי הו התחייבויותינהמציע מסכים כי  .1.1

ישיר  , וכן כל התחייבות ו/או שירות אחרים גם אם לא פורטו במפורש ואשר קשורים באופןהוצרופותי
הוצאה ו/או  במלואן, במועדן וברמה ואיכות מעולות, ובכלל זה כל ועל יד ואו עקיף לביצוע התחייבויותי

 ו/או מס.עלות ו/או תשלום 
הבנה, -ציג כל תביעות ו/או דרישות המבוססות על אייולא הזמנה לכל האמור במסמכי ההמציע מסכים  .1.9

דרישה  מוותר מראש על כל טענה ו/או תביעה ו/אוהוא בהירות, חוסר התאמה ו/או אי ידיעה ו-אי
 ההעל  כיתחייב המציע מטענות כאמור, מציע כאמור, מכל עילה שהיא וללא יוצא מן הכלל. ככל שיש ל

המציע מצהיר ויתר עליהן. כן וכמי ש ואותן יש לראות ןבטרם מועד הגשת ההצעה והיה ולא טע ןאות
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מפורטת במסמכי  כל טענה בקשר עם שיטת בחינת ההצעות ובחירת הזוכה כפי שהיא וכי אין לומתחייב 
 .ו, וכי היא מובנת ומוסכמת עליהזמנהה

שינוי מהותי שחל  , בכל עת ובאופן מיידי, על כללמכוןלהודיע לאחר הגשת ההצעה, מתחייב המציע  .1.10
חל במציע או בבעל עניין בו שינוי כלשהו, בכל פרט מפרטי הצעתו או שבמידה   בכל פרט מפרטי ההצעה.

בכתב, לא יורשה  וועדת המכרזים של המכוןהנדרשים על פי המכרז, והשינוי לא אושר על ידי  בנתונים
 .מהצעתוו י העניין, והוא ייחשב כמי שחזר בלהיבחר כזוכה במכרז, הכל לפלהשתתף או  המציע

  
 
 

 "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני

מורשי החותמים בשם המציע הינם 
 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב

 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 להזמנה 1אנספח 
 המחיר  הצעת        

 
מתכבד להציע ____________  באמצעות נציגי המוסמך מר/גב׳________________  אני הח״מ

. יש בידינו את כל מסמכי המכרזהנ"ל, בהתאם לתנאי  המכרזאת השירותים נשוא  לספקבזה 

המובנים לנו היטב, והצעתנו נעשית לאחר ששקלנו אותם היטב על ו , המוכרים לנוהמכרז

 השלכותיהם.

 

 כמות יח' מידה שירות מסד

הצעת 

לא  -המחיר

 כולל מע"מ

 

 
 
1.1 
 
 
 

 

, לילות( 1לרבות לינה ) -בית המלון חצי פנסיון +שירותים משלימים להשתלמות

 1ארוחות בוקר וערב, קבלת פנים, סיור מקדים, מלווים/מדריכים, אולמות לטובת 

הרצאות, הפסקות הקפה, מתחם אירועים לאירוע סיום + תקליטן וכל השירותים 

והכל  –השירותים המצוינים בהמשך טבלה זו.   מלבדהמפורטים במסמכי ההזמנה 

 כמפורט במסמכי ההזמנה

 

 למשתתףעלות 

 

 
 
 

110 

 

1.1 
כמפורט והכל  –לאורך כל יום ההשתלמות  אוטובוס צמוד –שירותי הסעה 

 במסמכי ההזמנה
 אוטובוס צמוד ליום

אוטובוסים  1

 ימים -1-ל

 

  1 לכלל המשתתפיםעלות  כמפורט במסמכי ההזמנה והכל –סיור לימודי מודרך בעכו ועכו העתיקה  1.1

  110 למשתתףעלות  כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –סיור עששיות לילי במבצר נמרוד  1.1

  17.1 למשתתףעלות  כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –רפטינג  – פעילות אתגרית -אופציה א 1.1

1.1 
 כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל   –טיול ג'יפים  – פעילות אתגרית -אופציה ב 

 17.1 למשתתףעלות 
 

1.7 
והכל  –נסיעה במסלול ההיקפי של אגמון החולה  –השכרת רכב חשמלי לזוג 

 כמפורט במסמכי ההזמנה
 9 רכב לזוג

 

1.1 
והכל  –נסיעה במסלול ההיקפי של אגמון החולה  –השכרת רכב חשמלי לארבעה 

 כמפורט במסמכי ההזמנה
 1 רכב לארבעה אנשים

 

1.9 
 -נסיעה במסלול ההיקפי של אגמון החולה –השכרת רכב חשמלי לשישה אנשים 

 כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל 
 1 רכב לשישה אנשים

 

1.10 
לרבות כניסת המשתתפים לחורשה, ארוחת  –ארוחת צהריים בחורשת טל 

 כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –הצהריים, הסכו"ם והציוד הנדרש במתחם. 
 1 לכלל המשתתפיםעלות 

 

 

  1 לכלל המשתתפיםעלות  כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –סיור לימודי ביקב + טעימות  1.11

  1 הרצאה כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל   -הרצאה למשך שעה וחצי  1.11

  1 אמן מרכזי כמפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –הופעה למשך שעה  –אמן מרכזי לאירוע סיום  1.11

1.11 
רך התבלינים כולל ביקור בחוות ד -השלישי להשתלמות אופציה א לפעילות ביום 

 מפורט במסמכי ההזמנהוהכל  –הדרכה והסברים 
 0.1 לכלל המשתתפיםעלות 

 

1.11 
כמפורט במסמכי והכל  -קטיף -אופציה ב לפעילות ביום השלישי להשתלמות 

 ההזמנה
 0.1 לכלל המשתתפיםעלות 

 

  -במילים  -בספרות  -סה"כ עלות לא כולל מע"מ  

  -במילים  -בספרות -מ סה"כ עלות כולל מע" 
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 -הבהרות

 שתוצע ע"י המציע תהיה בטווח הנ"ל:יובהר כי הצעת המחיר  .1

 ;כולל מע"מ ₪  110,000<  כולל מע"מ  הצעת המציעכולל מע"מ < ₪  140,000

  ;יבדקנההצעת מחיר שתחרוג מטווח זה תיפסל ולא ת

 ;מהמסדים המצוינים בנספח זה  אחד כלעל המציע למלא מחיר לצד  .1

, הכמות הנ"ל היא לטובת  יח' 17.1מצוינת כמות של  לצד כל אחד מהם 1.1-ו 1.1מסדים  לעניין  .1

מהפעילויות הנ"ל ומספר המשתתפים  רק אחת, בכוונת המכון לבחור  ניקוד הצעת המחיר בלבד

נסיעה הבפעילות האתגרית שתיבחר ייקבע על פי התמהיל הסופי בין הפעילות האתגרית לבין 

ימים לפני היום  1עד  באופן סופיברכבים חשמליים במסלול ההיקפי של אגמון החולה, ייקבע 

  ;הראשון להשתלמות

, הכמות הנ"ל היא לטובת  יח' 0.1ינת כמות של לצד כל אחד מהם מצו 1.11-ו 1.11מסדים לעניין   .1

 וכל המשתתפיםמשתי האופציות הנ"ל  רק אחת, בכוונת המכון לבחור  ניקוד הצעת המחיר בלבד

  .בהשתלמות ייקחו בה חלק

ע"י המכון לפי שיקול נתונות לשינוי המפורטות בטבלה עבור השירותים נשוא המכרז הכמויות  .1

ימים  -1-שמורה האופציה לשנות את הכמויות המפורטות בטבלה עד ל דעתו הבלעדי והסופי, למכון

לפני היום הראשון להשתלמות וזאת על פי אילוצי תקציב, כמות משתתפים סופית בהשתלמות, 

שירותי הסעה,  רישום לפעילות אתגרית/רכיבה עצמאית במסלול ההיקפי של אגמון החולה,

המרצים המוצעים ע"י הספק הזוכה, האמן המרכזי המוצע ע"י הספק הזוכה ועוד, והעיקר 

 שבחירתו של המכון תשיג את מירב היתרונות עבורו.

, לא יהיה זכאי הזוכה לכל תשלום או הטבה אחרת בגין כאמור בנספח זהלמעט תשלום התמורה  .1

וד, התפעול, תשלומים בגין הוצאות טלפון, דואר, מתן השירותים לרבות הוצאות השכירות, הצי

 צילומים, הדפסות, פקס, נסיעות, אש"ל וכיו"ב.

 

)אם המציע הוא  "דעו וחותמת חתימה תאריך המציע וחותמת חתימה
 תאגיד(

מצהיר ומאשר בחתימתי, כי  הריני
מורשי החותמים בשם המציע הינם 

 חתימה מטעמו, ורשאים לחייב
 למטרות הליך מושא הזמנה זו.

 תאריך
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 נספח א2 להזמנה
 מציעבית המלון המוצע ע"י ה                                                 

 פרטי בית המלון המוצע ע"י המציע :  .1
 טלפון בית המלון המוצע מיקום בית המלון המוצע שם בית המלון המוצע

   
 

 דרישות הסף של המכון כפי שהוגדרו בסעיף ] [, הוכחת עמידה של בית המלון בהטבלה הנ"ל הינה לטובת  .1

   ;לענות על כל דרישות הסף באופן מצטבר מציעעל המלון המוצע ע"י ה

 דרישת המכון פרמטר
לדרישות  לא בהתאם/כןסמן 

 הסף אותם מקיים המלון:

אזור אצבע הגליל ) מראש פינה  אוסובב כנרת או טבריה  מיקום בית המלון

 מקורות הירדןאו אזור רמת הגולן  אועד מטולה ( 
 כן      /     לא

אולמות לטובת 

 הדרכה/אירועים 

 אנשים. 110 לפחותקיים אולם הדרכה/אירועים שיכול להכיל 
 כן      /     לא

 כן      /     לא .כשר בהשגחת הרבנותלפחות  כשרות

 כן      /     לא בריכה במלון.קיימת  בריכה

על בית המלון לספק שירותי תפילה, ספר תורה ובית כנסת  דת

 אנשים. 10 לפחותהמכיל 
 כן      /     לא

חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

 1991 -מוגבלות התשנ"ח

המלון ממלא אחר דרישות ותקנות חוק שוויון זכויות לאנשים 

 .1991 –עם מוגבלות התשנ"ח 
 /     לא      כן

 חנייה
חנייה ללא תמורה לטובת האוטובוסים והמשתלמים שיגיעו 

 באופן עצמאי .
 כן      /     לא

 כן      /     לא כוכבים. 1 לפחות –דירוג המלון 

 כן      /     לא חדרים.  70 לפחותלמלון יהיו  -מספר חדרים במלון 

  - Qה לטובת ניקוד איכות נהטבלה הנ"ל הי  .1

 
 אישור

  בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני
ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת בלבד ואת     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'   

 האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
 
  

 איכות בית המלוןמדד 
 מדדילא בהתאם ל/כןסמן 

 האיכות של המלון המוצע:

 כן      /     לא ק"מ ( ?  10עד  -)הגדרת קרבה –(מאתרי הסיורים 1האם בית המלון נמצא בקרבת שניים )

 כן      /     לא  האם המלון מספק שירותי לובי עם אפשרות ישיבה והזמנת כיבוד קל ?

 /     לא כן      שעות ביממה ?  11האם המלון מספק שירות חדרים 

 כן      /     לא שעות ביממה ? 11האם המלון מספק שירותי קבלה הפעילים 

 כן      /     לא האם במלון קיים טרקלין עסקים פעיל לאורל כל היום ?

 כן      /     לא האם במלון ישנם שירותי אינטרנט חופשי ללא תשלום בכל המתחמים לרבות החדרים ?

 כן      /     לא מתקני ספא וטיפולים ?האם במלון ישנם 

 כן      /     לא חניות ? 10האם במלון יש חניון מקורה של מעל 

 כן      /     לא האם במלון יש חדר כושר ?

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך



- 27 - 

    

 27 

 להזמנה בנספח 
 פרטים לגבי המציע

 

  שם המציע

 סוג התאגדות
 (אדם/חברה בע"מ/ שותפות/ אחר)

 

  מספר זהות/ תאגיד

  תאריך ההתאגדות

  /שותפים )שם ות.ז(בעלי מניות

  מנהלי המציע

  ורשי חתימהמ

 איש קשר מטעם המציע למכרז:

 שם מלא

 טלפון

 נייד

 דואר אלקטרוני
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 להזמנה גנספח 
 וממליצים, עבודות ניסיוןפירוט 

 
 לאחר(, ״המציע״) ________ חברת של מנכ״ל, ________' מס. ז.ת נושא, ________ הח״מ אני

, כן אעשה לא אם בחוק הקבועים העונשים לכל צפוי אהיה וכי האמת את לומר עלי כי כחוק שהוזהרתי
 :כדלקמן, בכתב, בזאת מצהיר

 
לכל יום  משתתפים 100 לפחותבארגון ימי השתלמות או כנסים עבור  2018ו 2017, 2016ים שנניסיון המציע ב. 1

  - 4.1.3להוכחת תנאי סף  -השתלמות/כנס
  

 שם
 הלקוח

 

מספר 
 משתתפים

 

 

 

 ומשךנושא 

 הרצאות:ה

 

 סיורים

 לימודים

 

 פעילות 

 חוויתית מגבשת

 

איש קשר מטעם פרטי 

) שם מלא ומספר  הלקוח

 טלפון (

 2016שנת 

1 

   - 1סיור לימודי  - 1הרצאה נושא ומשך   

 - 2סיור לימודי  - 2נושא ומשך הרצאה 

2 

   - 1סיור לימודי  - 1נושא ומשך הרצאה   

 - 2סיור לימודי  - 2נושא ומשך הרצאה 

 2017שנת 

3 

   - 1סיור לימודי  - 1נושא ומשך הרצאה   

 - 2סיור לימודי  - 2נושא ומשך הרצאה 

4 

   - 1סיור לימודי  - 1נושא ומשך הרצאה   

 - 2סיור לימודי  - 2נושא ומשך הרצאה 
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 שם
 הלקוח

 

מספר 
 משתתפים

 

 

 

 נושא 

 הרצאות:ה

 

 סיורים

 לימודים

 

 פעילות 

 חוויתית מגבשת

 

פרטי איש קשר מטעם 

הלקוח ) שם מלא ומספר 

 טלפון (

 2018שנת 

5 

   - 1לימודי סיור  - 1נושא ומשך הרצאה   

 - 2סיור לימודי  - 2נושא ומשך הרצאה 

6 

   - 1סיור לימודי  - 1נושא ומשך הרצאה   

 - 2סיור לימודי  - 2נושא ומשך הרצאה 

 
 
 

 .בנפרד לצרף ניתן נוספות והבהרות הערות
 

 
  

 חתימה וחותמת מנכ"ל המציע שם מלא של מנכ"ל המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 דלעיל וחתם עליה בפני.
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1976 -תצהירים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – דנספח 

 ת צ ה י ר
    , מורשה חתימה מטעם    , נושא ת.ז. מס'     אני הח״מ 

הקבועים בחוק אם לא לאחר שהוזהרתי כחוק כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לכל העונשים :״המציע״( )להלן
 אעשה כן, מצהיר בזאת, בכתב, כדלקמן:

 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:1
 המציע ו/או בעל הזיקה אליו, לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק .1.1

 . עובדים זרים עד למועד חתימת תצהיר זה
 חלוט בעבירה לפי חוקאם המציע ו/או בעל הזיקה אליו הורשעו בפסק דין  .1.2

 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים ההרשעה לא הייתה ב -עובדים זרים 
 . הנני מצהיר כי התקיים במציע אחד מאלה:2

 המציע ו/או בעל הזיקה אליו לא הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכר .2.1
 .מינימום עד למועד חתימת תצהיר זה

 הזיקה אליו הורשעו בפסק דין חלוט בעבירה לפי חוק שכראם המציע ו/או בעל  .2.2
 .הגשת ההצעהשקדמו למועד שלוש השנים האחרונות ההרשעה לא הייתה ב -מינימום 

 -לעניין תצהיר זה
גם בעל השליטה בו או חבר בני אדם אחר שבשליטת  -מי שנשלט על ידי המציע, ואם המציע הוא חבר בני אדם  -״בעל זיקה״ 

 ה בו.בעל השליט
 .1991 -חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ״א -״חוק עובדים זרים״ 

 .1987 -חוק שכר מינימום, התשמ״ז -״חוק שכר מינימום״ 
 1911 -כמשמעותה בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ״א -״שליטה״ 

 בפסקה הרלוונטית, ומחק את הפסקאות המיותרת[ כמו כן, הנני מצהיר כי: ]סמן  .1

     שוויון חוק" להלן: (1998 –,התשנ"ח  עם מוגבלות לאנשים זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
  –או על המציע;  חלות לא )"זכויות

    100אותן; וככל שהמציע מעסיק  מקיים חלות על המציע והוא זכויות שוויון לחוק 9 סעיף הוראות 
עובדים או יותר, הנני מתחייב כי המציע יפנה למנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה והשירותים 

לחוק שיוויון זכויות,  9"( לשם בחינת יישום חובות התאגיד לפי סעיף המנהלהחברתיים )להלן: "
נהל ובמידת הצורך לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן; וככל שהמציע התחייב כבר בעבר לפנות למ

כאמור לעיל, הנני מצהיר כי הוא פנה כנדרש ממנו, וככל שקיבל המציע הנחיות ליישום חובותיו לפי 
 הוא אף פעל ליישומן. –לחוק שוויון זכויות  9סעיף 

ימים מיום ההתקשרות עמכם, ככל  10כמו כן, הנני מצהיר ומתחייב כי המציע יעביר העתק מתצהיר זה למנהל בתוך 
 זו.שתהיה התקשרות כ

הצהרתי זו הינה אישית ובאחריותי, ומבלי לגרוע מכך היא תיראה אף כהצהרה מטעם התאגיד, אשר הסמיך אותי 
 למסור הצהרה זו.

 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת,
 זה שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

 

 
 

  

 המציעחתימה וחותמת  שם מלא של החותם בשם המציע תאריך
 

 אישור
 בפני מר  הופיע    עורך דין, מאשר בזה כי ביום     החתום מטה  אני

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את     שזיהיתיו על פי תעודת זהות מס'    
האמת בלבד ואת האמת כולה וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו 

 פני.דלעיל וחתם עליה ב
 

 
 

  
 
 

  

 וחותמת  חתימה "דעו של מלא שם תאריך
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 1992-התשנ"בב לחוק חובת מכרזים 2תצהיר ואישור רו"ח לפי סעיף  – הנספח 
 

 תצהיר
 

אני גב' __________, מספר ת.ז _____________, מצהירה בזאת כי החברה/השותפות ____________  .1
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11)תיקון מס' נמצאת בשליטתי בהתאם לחוק חובת המכרזים 

 אני מצהירה כי זהו שמי, זוהי חתימתי וכי האמור בתצהירי זה נכון. .1
 

_________________ 
 שם וחתימה         

 
 אימות עו"ד

 
גב' בפניה הופיע  ____________ ביום כי בזה מאשר, דין עורך _______________ מטה החתום אני

 ולאחר _________ 'מס זהות תעודת פי על השזיהיתי ___________________________ 
 בחוק הקבועים לעונשים הצפוי היהת וכי כולה האמת ואת בלבד האמת את לומר העלי כי השהזהרתי

 .בפני עליה וחתמה דלעיל ההצהרת נכונות האישר, כן עשהת לא אם
 

 
 

  

 חתימה וחותמת שם מלא של עו"ד  תאריך
 

 
 אישור רו"ח

 
 מאשר כדלקמן: "( הנניהמציעהחשבון של ___________ )" לבקשתכם וכרואה

 
אני רו"ח ____________, מספר ת.ז ___________, מספר רישיון _________ מאשר בזאת כי  .1

החברה/השותפות ___________ הינה עסק בשליטת אישה, בהתאם לחוק חובת המכרזים )תיקון מס' 
 , לעניין עידוד נשים בעסקים.1001-( התשס"ג11

 _____, הינה גב' __________ ת.ז ___________המחזיקה בשליטה בחברה/בשותפות ______ .1
 

 
 בכבוד רב

___________ 
 רואי חשבון
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 חתימה מורשיאישור עו"ד בדבר  –להזמנה  ו נספח

 

 :להלן כמפורט ההצעה את שהגיש הגוף לגבי הבאים הפרטים את מאשר, עו"ד, _______________  אני

 _______________: הרלוונטי במרשם םרשו שהוא כפי הגוף שם .1

 (:   _______________לציין)יש  אחר.מורשה/ ע.פ/ ח .1

 כמו נוספות ודרישות שלהם.ז. ת ומספרי הגוף בשם ולהתחייב לחתום המוסמכים שמות .1

 :ישנן אם, חותמת תוספת

  "ז: _____________ת: ______________   שם

   "ז: _____________ת  : ______________שם    

 (: ____________________מודפס חברה שם או חותמת)לדוג',  ישנן אם, נוספות דרישות

 

 :רב בכבוד

 

______________               ______________ ______________ 

 טלפון              כתובת                             שם עו"ד      

 

 

______________               ______________ ______________ 

 וחותמת חתימה                   מספר רישיון     תאריך                                       
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 ביטוח  - זנספח 

 "(החברה)להלן: "  ו/או חברות בנות הנ"להמכון הלאומי למצוינות בספורט : הגדרות

, דין כל י"עפ או/ו זה הסכם י"עפ הספק של מאחריותו בעקיפין או/ו במישרין לגרוע מבלי .1
 את, כדין מורשית ביטוח חברת באמצעות, חשבונו על ולקיים לערוך הספק מתחייב

 נפרד בלתי חלק ומהווה זה להסכם המצורף הביטוח עריכת באישור המפורטים הביטוחים
 ביטוחי: "להלן) תנאיו כל על( "ביטוחים עריכת אישור: "להלן) 1... כנספח והמסומן הימנו

 .פעילות הספק ו/או מי מטעמו תקופת כל במשך וזאת"(, הספק

בנוסף לאמור לעיל, מתחייב הספק לערוך בעצמו ועל חשבונו ביטוחי רכב: חובה על פי חוק,  .1
 מקיף כולל צ"ג.

( 1רשאי שלא לערוך ביטוח לרכוש, במלואו או בחלקו, כמפורט בסעיף ) הספקמוסכם כי  .1
להלן יחול כאילו נערך הביטוח  (1ף )המפורט בסעי הספק ואולם הפטורלאישור ביטוחי 
  כאמור במלואו.

תחילת הפעילות על פי ההסכם בין מ, לא יאוחר החברהמתחייב להמציא לידי  הספק .1
 , כשהוא חתום בידי המבטחת שלו. הספקשל  עריכת הביטוחיםהצדדים את אישור 

ימים כלשהם לביטוחים צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משל יהיה הספקהיה ולדעת  .1
לערוך ולקיים את הביטוח המשלים  הספק, מתחייב יםהמפורטים באישור עריכת הביטוח

הוראות סעיפי הביטוח יחולו בהתאמה על כל ביטוח נוסף ו/או  -ו/או הביטוח הנוסף כאמור
 .משלים

לרבות אי , הספקיכללו סעיף לפיו אי קיום בתום לב של החובות המוטלות על  הספקביטוחי  .1
מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות לא יפגעו 

 לקבלת שיפוי.  החברה ו/או הלקוחשל  הםבזכויותי

, מאחריות בגין ה ו/או את בני משפחותיהםמי מהבאים מטעמ ו/או החברהפוטר את  הספק .7
ק מצהיר כי לא תהיה לו כל ו/או אובדן לרכוש בבעלותו ו/או באחריותו של הספק והספנזק 

, אולם הפטור מאחריות כאמור לא תביעה ו/או דרישה ו/או טענה לגורמים הנ"ל בקשר לכך
 יחול לטובת אדם שגרם נזק בזדון. 

 וביחד להלן) ספקים או קבלנים עם יתקשר הספק בו במקרה ,לעיל מהאמור לגרוע מבלי .1
 לאופי המתאימים ביטוחים מהקבלנים לדרוש מתחייב הפעילות, הספק לצורך"( הקבלנים"

 כל פי על או זו פעילות לצורך הנדרש אחר ביטוח וכל עימם ההתקשרות והיקף השירותים
. לכלול את הקבלנים בביטוחים אותם התחייב לערוך כאמור הספקלחלופין, רשאי , דין

 . הספק על מוטלת הבלעדית לאמור לעיל האחריות מקרה בכל כי יובהר

למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי גבולות האחריות המתחייבים מאישורי הביטוח הינם  .9
מצהיר ומאשר כי הוא יהיה מנוע  הספק. הספקבבחינת דרישה מזערית המוטלת על 
, בכל םמי מהבאים מטעמו/או  הלקוחו/או  החברהמלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי 

 הקשור לגבולות האחריות כאמור. 
 

 חתימת הספק____________    ספק___________חותמת ה
  



- 34 - 

    

 34 

  1זנספח 

  אישור עריכת ביטוחים

 
 תאריך .........................         לכבוד

  ו/או חברות בנות המכון הלאומי למצוינות בספורט
 "(המכון)להלן יקראו יחדיו: "

 ......................כתובת

 א.ג.נ.,

 "(הספק..............)להלן: "..........מבוטחנו : ...הנדון: 
  

הננו מתכבדים לאשר בזאת כי החל מיום __________ ועד ליום ___________ ערכה חברתנו את 

לרבות אך לא  ,השתלמות שנתית לעובדי המכון , בין היתר, בגין הספקהביטוחים המפורטים להלן, על שם 

 "(:האירוע)להלן: "פעילות נלווית הקשורה לאירוע  רק, הדרכה והפעלת טיול, הגשת מוצרי מזון וכל

ו/או על ידי  הספקלביטוח תכולה ו/או ציוד וכל רכוש אחר המובא לאירוע על ידי  ביטוח אש מורחב .1

מי מטעמו, על בסיס ערך כינון, מפני אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב, 

לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, סערה וסופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות 

ר זכוכית וכן נזקי צינורות, פגיעה ע"י כלי רכב, פגיעה ע"י כלי טיס, פרעות, שביתות, נזק בזדון, שב

 פריצה ושוד. 

 

פי דין בגין נזק העלול להיגרם לגופו -על הספק: המבטח את חבות  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי .1

לאירוע ₪  1,000,000, בגבול אחריות בסך לאירועו/או לרכושו של אדם או גוף כלשהו בקשר 

אש,  -בדבר חבות הנובעת מ ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה 

התפוצצות, בהלה, מכשירי הרמה, פריקה וטעינה, מתקנים סניטרים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק 

במאכל או משקה, שביתה והשבתה, חבות בגין וכלפי קבלנים קבלני משנה ועובדיהם, בעלי חיים וכן 

הביטוח מורחב וטל בזאת. חריג אחריות מקצועית מב .תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי

ו/או מי מטעמו בכפוף לסעיף "אחריות צולבת"  הספקבגין מעשה ו/או מחדל של  החברהאת  לשפות

 לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 

כלפי עובדיו בגין פגיעה גופנית ו/או מחלה אשר  הספק: המבטח את חבות ביטוח חבות מעבידים .1

לתובע, ₪  10,000,000ים להיגרם למי מהם תוך כדי ו/או עקב עבודתם בגבול אחריות של עלול

לאירוע ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה בדבר עבודות בגובה 

ובעומק, שעות עבודה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער. הפוליסה מורחבת לשפות את 

 ו/או מי מטעמו.  הספקב כמעביד של מי מעובדי יחשתבמידה ו החברה

 

 : דרישות כלליות לכל הפוליסות
החברה ו/או בני המשפחות  כנגד התחלוף זכות על ויתור על הוראה כוללות ל"הנ הפוליסות .1

 .זדון כוונת מתוך שפעל אדם כלפי יחול לא שהוויתור בלבד, םמטעמ מי ו/או ו/או המשתתפים

 בזאת. חריג רשלנות רבתי מבוטל .1

החברה ו/או  בזכויות תפגע לא מטעמו מי או/ו הספק ידי על לב בתום הפוליסות תנאי הפרת .1
  .פיהן על בני משפחתה

 מוותרים ואנו הלטובתחברה ו ידי על הנערך ביטוח לכל וראשונים קודמים דלעיל הביטוחים .1
 . אלה בביטוחים כפל או/ו שיתוף בדבר תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל על
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 העצמיות ההשתתפויות וסכומי הביטוח דמי לתשלום אחראי בלבד הספק כי מאשרים הננו .1
 .דלעיל הביטוחים בגין

 תקופת במשך לרעה שינוי בהן יחול ולא תבוטלנה לא ל"הנ הפוליסות כי מתחייבים הננו .1
 .רשום בדואר, בכתב, לחברה םימי 10 של מראש בהודעה אלא, הביטוח

 
______________ או נוסח אחר  מגדלביט / הראלביט פסגה/ מנוביט /ביט: הפוליסות תנאי

  המקביל לו ושאינו פוחת מתנאי ביט של כלל ביטוח

אישורנו זה כפוף לתנאים ולסייגים של פוליסת הביטוח המקורית, עד כמה  שלא שונו על פי 

 האמור באישור זה.

 

 בכבוד רב,

___________   _____________ 

 )חתימת המבטח(    )חותמת המבטח( 
 

 


